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Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm 

Phương tiện: Xe giường nằm 

Khởi hành: Tối thứ 5 hàng tuần 

ĐÊM 01: TP. HỒ CHÍ MINH – TP.PLEYKU  

19h00: Xe và Hướng dẫn viên của VIETNAM TOURIST bắt đầu đón Quý khách tại điểm 

hẹn rồi khởi hành đi tour Hành hương Đức Mẹ Măng Đen 3N3Đ. Trên đường đi đoàn sẽ 

cùng HDV giao lưu, sinh hoạt và nghỉ ngơi trên xe. 

Các điểm đón tour đà lạt 3N3Đ 

-  Địa điểm 1: Văn phòng VIETNAM TOURIST - Số 12, Bàu Cát 8, P.11, Quận Tân Bình (Lúc 21h00). 

- Địa điểm 2: Nhà Văn Hóa Thanh Niên - số 6, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 (22h00) 

- Địa điểm 3: Ngã tư Thủ Đức, Xa Lộ Hà Nội (Lúc 22h30). 

Ngoài ra xe có thể đón quý khách dọc theo quốc lộ 1A đến ngã ba Dầu Dây 

NGÀY 1: TP. PLEYKU - BIỂN HỒ CHÈ - HỒ T’NƯNG – CHÙA MINH THÀNH – 

NHÀ TÙ – THÁC PHÚ CƯỜNG – BUÔN MÊ THUỘC (ăn sáng, trưa, chiều) 

Buổi sáng:  

07h00:  Đến TP. Pleyku, xe ghé nhà hàng để quý khách vệ sinh cá nhân, dùng điểm tâm 

08h00: Qúy khách tham quan Biển Hồ Chè - Là sự kết hợp của một hồ nước lớn bao quanh 

là những đồi chè với một màu xanh bạt ngàn tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp 

hấp dẫn mọi du khách. Điều tuyệt vời nhất tạo nên vẻ xinh đẹp của biển hồ này đó chính là 

những dãy núi hùng vĩ men theo những con đường đất đỏ như đang ôm lấy cả đồi chè xanh 
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mát. Vẻ đẹp ấy khiến cho du khách như đang lạc vào chốn thiên đường – nơi không còn cái 

nắng, cái gió, cái khô cằn của vùng đất Tây Nguyên đầy sỏi đá này. 

09h00: Qúy khách tham quan Biển Hồ Pleiku còn gọi là hồ T’nưng, cách trung tâm thành 

phố Pleiku khoảng 7km. Hồ T'nưng là một trong những hồ tự nhiên đẹp nhất Tây Nguyên, 

khi gió to thường có sóng lớn nên mới gọi là biển hồ. Người địa phương gọi là T'Nưng, có 

nghĩa là "biển trên núi”. Đây vốn là miệng núi lửa khổng lồ, quanh năm đầy nước và luôn 

xanh ngắt. Biển Hồ được ví như viên ngọc bích giữa núi rừng Tây Nguyên. Trong cái tiết 

trời lành lạnh của cao nguyên sáng sớm, khi đó mặt hồ lấp lánh ánh bạc của ban mai phản 

chiếu xuống giống như bạn đang lạc vào một vùng trời cổ tích đầy hư ảo đến ma mị. 

10h00: Tiếp tục hành trình , quý khách ghé tham quan chùa Minh Thành là ngôi chùa đẹp 

nhất tỉnh Gia Lai với một quần thể kiến trúc độc đáo với vẻ đẹp huyền ảo và cổ kính hút hồn 

biết bao du khách. . Đến nay, chùa không chỉ là nơi các Phật tử đến để chiêm bái, lễ phật mà 

còn thu hút nhiều du khách tìm đến tham quan và vãn cảnh. 

Buổi trưa:  

11h00: Xe đưa quý khách đến nhà hàng dùng cơm trưa 

12h00: Xe đưa quý khách về khách sạn, nhận phòng nghỉ ngơi 

Buổi chiều:  

14h00: Xe đưa quý khách tiếp tục hành trình tham quan đập thủy điện Yaly.Đây là công 

trình thủy điện ngầm lớn nhất Việt Nam, không những thế, hồ chứa nước nơi đây còn là một 

phong cảnh tuyệt vời. Nằm giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, nhà máy thuỷ điện Yaly nằm 

bên dòng sông Sê San thuộc tỉnh Gia Lai công với công trình thuỷ điện đồ sộ bao gồm đập 

dâng, đập tràn xả lũ bên một hồ nước trong bát ngát với mặt hồ rộng hơn 65km2 giữa khung 

cảnh thiên nhiên đẹp đến nao lòng.  

17h00: Qúy khách quay về lại TP. Pleyku, xe đưa quý khách đến nhà hàng dùng cơm tối. Sau 

đó về khách sạn nghỉ ngơi. 

Buổi tối: Qúy khách tự do khám phá phố núi Pleyku về đêm 

NGÀY 2:KON TUM - ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN – THÁC PA SỸ  – TÒA GIÁM MỤC - 

NHÀ THỜ GỖ -NHÀ RÔNG KONKLO – CẦU CỔ KONKLO – BUÔN MÊ THUỘT - 

(ăn sáng, trưa, chiều) 
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Buổi sáng:  

06h00: Qúy khách làm thủ tục trả phòng khách sạn, sau đó đến nhà hàng dùng điểm tâm 

07h00: Qúy khách hành trình đến hành hương tượng Đức mẹ Măng Đen hay còn gọi là Đức 

Mẹ cụt tay là một di tích đã tồn tại gần nửa thế kỉ trên mảnh đất Kontum này, trải qua biết 

bao biến cố bức tượng ngày nay đã trở thành một địa điểm du lịch hành hương tâm linh cho 

du khách khi đến với vùng đất này. 

09h30: Qúy khách ghé tham quan chụp hình ở khu du lịch Măng Đen 

Buổi trưa:  

11h00: Quy khách di chuyển đến nhà hàng dùng cơm trưa 

Buổi chiều:  

13h00: Quý khách tham quan tòa Giám mụcTòa Giám mục Kon Tum có tên gọi đầy đủ là 

Chủng viện thừa sai Kon Tum, đây là cơ sở Công giáo lớn nhất khu vực Tây Nguyên Việt 

Nam.Tòa Giám mục là một công trình kiến trúc Phương Tây kết hợp với lối kiến trúc dân tộc 

bản địa truyền thống, được thành lập vào năm 1935.  

13h30: Qúy khách ghé thăm quan Nhà thờ gỗ Kon Tum (Nhà thờ chính tòa giáo phận 

Kontum). Nhà thờ được làm hoàn toàn bằng gỗ cà chít, theo phong cách Roman kết hợp với 

kiến trúc nhà sàn của người Ba Na được xây dựng 1913 kéo dài đến năm 1918 mới hoàn tất. 

14h30: Qúy khách tiếp tục tham quan nhà rông Konklo và cầu cổ KonKlo 

15h00: Qúy khách về TP. Buôn Mê Thuộc 

18h00: Về đến Buôn Mê Thuộc, xe ghé nhà hàng để quý khách dùng cơm tối, sau đó về 

khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Buổi tối: Quý khách tự dó khám phá TP. Buôn Mê Thuột về đêm 

NGÀY 3: CHÙA SẮC TỨ KHẢI ĐOAN – BẢO TÀNG THẾ GIỚI CAFE  – THÁC 

DRAYNƯ - TP.HCM (ăn sáng, trưa) 

 

Buổi sáng:  

07h00: Qúy khách trả phòng khách sạn, sau đó đi dùng bữa sáng. 
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08h00: Xe đưa quý khách đi viếng thăm chùa Chùa Khải Đoan (Sắc tứ Khải Đoan tự) - 

ngôi chùa lớn nhất thành phố Buôn Ma Thuột, Chùa do Đoan Huy hoàng thái hậu mẹ vua 

Bảo Đại cho xây dựng và Nam Phương Hoàng Hậu trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý việc thi 

công. Là ngôi chùa cuối cùng tại Việt Nam được phong sắc tứ của chế độ phong kiến 

09h00: Xe đưa quý khách đến tham quan Bảo tàng thế giới cafe – một địa điểm check in cực 

hot của giới trẻ hiện nay. Được thiết kế bởi A21 Studio với cảm hứng từ kiến trúc nhà dài của 

Tây Nguyên, được cách điệu thành những đường cong đa hình độc đáo. Với thiết kế 05 khối nhà 

cong, dài từ 60 ~ 70m với mái cao 16m được thiết kế bằng bê tông đổ tại chỗ. 

Buổi trưa:  

10h30: Xe đưa quý khách đi dùng cơm trưa 

12h00: Qúy khách lên xe về TP.HCM. Trên đường về Qúy khách dừng chân tham quan thác 

Đray Nưr với vẻ đẹp thơ mộng và bí ẩn của ngọn thác hùng vĩ nhất Tây Nguyên. 

23h00: Đến Tp.HCM, hướng dẫn viên đưa khách về lại điểm đón ban đầu.kết thúc chuyến đi. 

HDV VIETNAM TOURIST chia tay đoàn và hẹn gặp lại quý khách!  

--o0o-- 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

 

Chương trình Thời gian Khách Sạn 
Giá trọn gói 

(đ/khách) 

BUÔN MÊ 

THUỘT 
3 ngày 2 đêm 

Khách sạn 2 sao 2.590.000 vnđ 

Khách sạn 3 sao 3.290.000 vnđ 

Tour khách lẽ ghép đoàn 

 

CHI PHÍ TOUR BAO GỒM 

1.Vận chuyển: 

Xe đời mới, tiêu chuẩn du lịch, phục vụ đưa đón theo chương trình. Tàu thuyền di chuyển, 

tham quan 
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2. Lưu trú: Tiêu chuẩn khách sạn 2 sao hoặc 3 sao. Đầy đủ tiện nghi. 

 

3. Ăn uống:  

- Ăn sáng 03 bữa set menu : 50.000/suất (Phở, hủ tíu, bánh canh…). Nếu ở khách sạn 3 

sao sẽ có 2 bữa buffet tại khách sạn. 

Ăn chính: 5 bữa ăn chín. Thực đơn theo ẩm thực địa phương, phong phú và đa dạng, thay 

đổi theo từng bữa. 

4.Qùa tặng: Nón du lịch + Nước uống đóng chai 1chai/người/ngày, khăn lạnh . 

5.Vé thăm quan: Bao gồm vé các điểm thăm quan có trong lịch trình. 

6.Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm phục vụ thuyết minh suốt tuyến. 

7.Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường cao nhất 30.000.000 đ/vụ. 

CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 

 Chi phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình 

 Thuế V.A.T 10% (Nếu quý khách xuất Hóa đơn VAT) 

 Chi phí cá nhân khác. 

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM 

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 

 Trẻ em từ 06 đến 10 tuổi mua 70% vé. (Tiêu chuẩn 70% vé: được 01 suất ăn + 01 

ghế ngồi và ngủ ghép chung giường với gia đình). 

 Trẻ em dưới 05 tuổi: Miễn phí. Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, nếu trẻ 

em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 70% vé. 

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’ 
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• Quý khách phải mang theo bản chính giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Nếu không có sẽ 

không được qua đảo), nên mang theo hành lý gọn nhẹ. 

• 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.  

LƯU Ý 

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

cho khách. 

• Không hoàn lại tiền nếu khách không đi tham quan theo chương trình. 

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

• VietNam Tourist sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong các 

trường hợp bất khả kháng: Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất… 

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. 
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• 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 


