
 

TOUR SĂN MÂY ĐÀ LẠT- CHECK IN ĐƯỜNG TÀU CHÂU ÂU -  

PHINDELY – THUNG LŨNG ĐÈN – ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC – HỒ 

VÔ CỰC – HỒ THIÊN THẦN – CÔNG VIÊN COVID 19 - VƯỜN 

THƯỢNG UYỂN BAY - NGẮM HOÀNG HÔN XÓM LÈO 

Thời gian: 1 ngày  

Phương tiện: Đi về ÔTô 

Khởi hành: hàng ngày 

  



 

ĐỒI CHÈ CẦU ĐẤT FARM –  SĂN MÂY TẠI THIÊN ĐƯỜNG SĂN MÂY CATALOGE  - CHECK 

IN ĐƯỜNG TÀU CHÂU ÂU NGẮM TRỌN ĐỒI CHÈ CẦU ĐẤT  FARM -  PHINDELY – THUNG 

LŨNG ĐÈN – ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC – HỒ VÔ CỰC – HỒ THIÊN THẦN – CÔNG VIÊN 

COVID 19 - VƯỜN THƯỢNG UYỂN BAY  - NGẮM HOÀNG HÔN XÓM LÈO (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng:  

04h30: Xe và Hướng dẫn viên của Vietnam Tourist đón quý khách tại điểm hẹn để khởi hành đi tour 

Đà Lạt 3 ngày 3 đêm theo chương trình mới năm 2022 Trên đường đi, đoàn sẽ cùng HDV giao lưu, 

sinh hoạt và nghỉ ngơi trên xe. 

05h30: Xe đến Đồi Chè Cầu Đất Farm - nơi được mệnh danh là “linh hồn” của Đà Lạt, bao trùm lên 

không gian nơi đây là vẻ đẹp ủy mị và huyền bí của thiên nhiên. Giữa màu xanh dương của đám mây kết 

hợp với hình ảnh núi đồi rợp lên một màu xanh lá cây trải dài từ dãy này qua dãy khác. Cùng những chú 

chim bay lượn trên cao tạo nên một bức tranh phong cảnh đẹp tuyệt vời.  

 

Thỉnh thoảng một vài phút lại có những làn sương trắng xoá lùa xuống, làm cho ta như có cảm giác đang ở 

chốn tiên cảnh. Đặc biệt, từ năm 2022 đồi chè Cầu Đất Farm xuất hiện thêm hình ảnh những chiếc quạt 

gió khổng lồ. Càng làm cho nơi đây trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Đến đây, xe sẽ đưa quý khách đến với 



 

một địa điểm mới toanh là Thiên đường săn mây Cataloge - nơi sở hữu không gian vô cùng “đắt giá” 

chắc chắn không làm bạn thất vọng với các không gian trải nghiệm như: 

 Toàn cảnh biển mây Đà Lạt từ cầu gỗ săn mây 

 Check in hồ vô cực trên mây ảo diệu 

 View thưởng thức cafe xịn xò 

 Ngắm bình minh Đà Lạt từ trên cao rất chill.  

06h30: Xe đưa quý khách tiếp tục đến Phindeli tại Cầu Đất Farm sở hữu thiết kế ấn tượng với gam màu 

đỏ nổi bật cùng không gian mở, 4 mặt hướng về đồi chè xanh mát, về những chiếc quạt gió khổng lồ. Nếu 

may mắn đi vào buổi sáng sớm chẳng cần đi đâu xa bạn sẽ có một thung lũng mây trước mắt.  

Bên cạnh đó,nơi đây còn xuất hiện đoàn tàu màu đỏ trong khung cảnh lãng mạng không khác nào ở Châu 

Âu, nằm giữa lưng chừng đồi. Một phía của đoàn tàu hướng về đồi chè xanh bát ngát, trập trùng, một phía 

kề cận đồi hoa ngũ sắc, lavender rực rỡ. 

 



 

07h30: Qúy khách đi dùng điểm tâm08h30: Qúy khách check in Thung Lũng Đèn Đà Lạt -  tọa lạc giữa 

một triền đồi có view thung lũng “ôm trọn” Đà Lạt mộng mơ. Tại đây, quý khách có thể ngắm trọn vẹn bức 

tranh thiên nhiên phố núi rực rỡ, hữu tình.  



 

Ngoài ra, quý khách sẽ cảm tưởng như được bước vào một nông trại xanh mướt như nhung. Sảng khoái, 

thư thái cực kỳ. Ngoài ra, quán còn có nhiều góc check-in “sốt xình xịch”, đảm bảo cho ra lò những bức 

hình siêu xinh. Nổi bật nhất là Đường hầm chong chóng độc lạ đang “làm mưa làm gió” gần đây. Bên cạnh 

đó, quán cũng “nổi đình nổi đám” với Phím đàn trên mây đầy mộng mơ và “vương quốc ngàn sao” lung 

linh rực rỡ. 

09h30: Qúy khách lên xe đến với Đường hầm đất sét Đà Lạt hay còn được gọi là đường hầm điêu khắc 

Đà Lạt. Đây là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của Đà Lạt.  Đường hầm điêu khắc Đà Lạt 

là đường hầm dài nhất thế giới được làm bằng đất sét. Trong đó có 1 số công trình đạt kỷ lục quốc gia. 

Đường Hầm Điêu Khắc mang 2 chủ đề chính là lịch sử hình thành Thành phố Đà Lạt và những câu chuyện 

văn hóa nhân văn có tính giáo dục. Nơi đây được xem như “Đường hầm thời gian” của Đà Lạt. Kể lại toàn 

bộ quá trình hình thành và phát triển của thành phố bằng ngôn ngữ hình ảnh đầy sống động. Với nhiều tác 

phẩm tiêu biểu như: Chùa Linh Sơn, nhà thờ con Gà, nhà ga Đà Lạt, chợ Đà Lạt…  

 

Một điểm thu hút du khách đến với Đường Hầm Đất Sét đấy là công trình hồ vô cực. Nổi bật giữa hồ 

nước là hai bức tượng chàng K’Lang và nàng H’Biang, gắn liền với lịch sử văn hóa cao nguyên Langbiang.  

Một công trình mang biểu tượng cho tình yêu thủy chung, hẹn thề mãi mãi bên nhau như câu chuyện tình 

giữa chàng K’Lang và nàng H’Biang.Tiểu cảnh Hồ Vô Cực được xây dựng vô cùng công phu, đầy ấn 



 

tượng. Đến với hồ vô cực tại Hầm Đất Sét, du khách tha hồ thả dáng để check in sống ảo bởi mỗi góc nơi 

đây đều rất hoàn hảo. 

Một công trình check in mới toanh tại Đường Hầm Đất Sét đấy là công trình hồ thiên thần. Cũng giống 

như hồ vô cực, nổi bật giữa hồ nước vô cực là bức tượng thần Cupid. Theo thần thoại La Mã, thần Cupid 

có nhiệm vụ phải làm cho con người yêu nhau. 



 

Công viên Covid – 19 cũng là một cụm công trình mới toanh tại Đường Hầm Điêu Khắc. Xen lẫn giữa 

khu đồi thông là những bức tượng mô phỏng các con virus covid 19 và cách phòng chống dịch bệnh. Thông 

qua những hình ảnh đó như muốn nhắn nhủ với mỗi chúng ta luôn phải nêu cao tinh thần chống dịch, chung 

tại vượt qua mọi thử thách. 

 

Buổi trưa:  

11h30: Xe ghé nhà hàng để đoàn dùng cơm trưa. Sau đó xe đưa quý khách về khách sạn nghỉ ngơi 

THỰC ĐƠN 

 Rau mầm va salad trộn bò 

 Đà điểu xào lăn 

 Cá trê chien xoài xanh – mắm gừng 

 Sườn va củ cải ram mặn 

 Đậu khuôn xào gia hẹ 

 Mướp xào nấm bào ngư 

 Lẩu canh chua tom 

 Cơm trắng – tráng miệng – trà đá 

 



 

 

Buổi chiều:  

14h00: Quýt khách đến với Vườn Thượng Uyển Bay, Một khuôn viên rộng lớn, ngập tràn sắc xanh của 

cây cùng vẻ rực rỡ đầy ấn tượng của muôn vàn loại hoa quý: Từ những gốc hoa giấy Thái muôn màu cho 

đến 400 cây hoa Nhật đương độ khoe sắc hay 200 cây Mai Anh Đào tô điểm khắp không gian. Ngoài ra, 

sắc hoa hồng ngoại càng khiến không gian thêm kiều diễm.Những tiểu cảnh đa dạng, sắc nét được đan cài 

khéo léo, tạo nên những điểm check-in tuyệt vời.Những câu chuyện được lồng ghép trong từng không gian, 

mang đến sự hiếu kỳ, mong muốn khám phá cho du khách.Âm thanh nhạc thiền nhẹ nhàng, khiến mỗi bước 

chân bạn tham quan càng thêm thảnh thơi, an vui. 

 

15h30: Qúy khách đi ngắm hoàng hôn tại Xóm Lèo. Đến đây, quý khách sẽ được thong dong, tản bộ 

ngắm hoàng hôn thơ mộng cùng những áng mây bay bay, phía dưới là thung lũng đèn lung linh, chính vì 

vậy mà Xóm Lèo bỗng chốc trở thành một trong những địa điểm được săn lùng để ngắm hoàng hôn nhất 

hiện nay. Tại đây các hàng nước đa số là hàng bán rong, được thiết kế đơn sơ thôi nhưng lại tạo nên được 

cảm giác gần gũi, rất phù hợp với cảnh sắc lúc này mà chẳng cần đến không gian lộng lẫy của một quán cà 

phê sang chảnh nào cả. Đây nhất định sẽ là một trong những trải nghiệm tuyệt nhất quý khách có ở Đà Lạt. 



 

 

18h00: Qúy khách lên xe về lại khách sạn 

18h30:Quý khách về đến khách sạn. Kết thúc chuyến tham quan.Hướng dẫn viên VIETNAM 

TOURIST thay mặt công ty gửi lời chia tay đến quý khách, hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến đi 

sau! 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ ! 

--o0o— 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN GIÁ TOUR (VNĐ/KHÁCH) 

TOUR ĐÀ LẠT 1 NGÀY 

490.000đ 

Tour khách lẻ ghép đoàn 

GIÁ TOUR BAO GỒM 



 

1. Vận chuyển: Xe ghế ngồi đời mới, máy lạnh, đạt chuẩn phục vụ du lịch. 

2. Ăn uống 

-  Ăn sáng: 1 buổi tô + ly 

- Ăn chính: 1 bữa ăn chính set menu (120.000vnđ/xuất)  

3. Vé tham quan: Tất cả vé vào cổng tham quan theo lịch trình. Chúng tôi sẽ không hoàn lại vé tham 

quan nếu quý khách bỏ điểm tham quan.  

4. Bảo hiểm: Mức phí bồi thường 30.000.000 đ/Người/trường hợp 

5. Hướng dẫn viên: HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, vui vẻ phục vụ chu đáo 

6. Qùa tặng: Nón du lịch Vietnam Tourist, nước suối chai 500ml/ngày, khăn lạnh 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

- Chi phí cá nhân: Giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, tắm nước ngọt tại các điểm tham quan. 

- Điểm tham quan:  Điểm tham quan ngoài chương trình 

- Thuế VAT 10%: Khách nào có nhu cầu xuất hóa đơn thì đóng thêm 10% giá tour. 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

- Trẻ em dưới 5 tuổi: Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) 

cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, Bé thứ 2 trở đi phải mua ½ vé tour. Phụ thu ghế 

ngồi trên xe: 30% giá tour/ bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu) 

- Từ 5-10 tuổi: 70% vé tour, Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với gia 

đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 10 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua suất 

người lớn. 

- Trẻ em 11 tuổi: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 

GHI CHÚ 

 Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay đổi. 

 Quý khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour 

không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành 

 Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang theo 

giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. 

 Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

 Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên, năm sinh, SCMND, ngày cấp, nơi cấp. 



 

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty. Những thắc mắc, khiếu 

nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

 Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn cho khách. 

 Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 

(Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Không tính thứ bảy, chủ nhật) 

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

- Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

www.vietnamtouristvn.com 


