
 

 

 Vườn hoa Cẩm Tú Cầu 

 Vườn dâu Đà Lạt 

 Mê Linh Coffee Garden 

 Buffet Tối Trên Đỉnh Đồi Rôbin 

 Trong lành khí trời Đồi Chè Cầu Đất 

 “Sống ảo” với Quãng Trường Đà Lạt,… 

 Thanh tịnh Cổng trời “Lạc Trôi” 

 
Thời gian : 3 Ngày 3 Đêm  
Phương tiện : Xe Ôtô 

Khởi hành : tối thứ 5 hằng tuần. 

ĐÊM 1 : TP. HỒ CHÍ MINH – ĐÀ LẠT  

22:30  Xe và hướng dẫn TOPTEN TRAVEL ® đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi  Đà Lạt, 

đoàn sinh hoạt và nghỉ ngơi trên xe. 

NGÀY 1:ĐỒI CHÈ CẦU ĐẤT–VƯỜN CẨM TÚ CẦU–GA XE LỬA(Ăn 03 buổi) 

06:30   

 

Đoàn dùng điểm tâm sáng, thưởng thức bữa sáng bún bò Bốc Khói tại Đà Lạt, bún bò 

được chế biến ngon hơn và hấp dẫn hơn với những chiếc tô bằng đá Nhật Bản.Sau đó 

đoàn khởi hành tham quan: 

  Chùa Linh Phước – Chùa Ve Chai với lối kiến trúc cầu kỳ, tuyệt đẹp, đặc biệt là sự 

hoàn thành điện thờ 324 Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát uy nghi, lộng lẫy. 

  Cánh đồng Cẩm Tú Cầu đẹp như tranh vẽ như điểm tô thêm những vườn hoa và rau 

bạt ngàn. 

 Đồi Chè Cầu Đất - Nơi đất trời giao thoa trong màu xanh mơn mỡn của đồi chè, bắt 

nguồn những cãm xúc bất tận và ghi dấu những khoảnh khắc khó quên 

KS 2** 1.350.000vnd/ khách. 
Lễ Tết phụ thu 600.000vnd/khách. 

Áp dụng cho khách lẻ ghép đoàn - 

Hotline : 0901 33 00 15 Ms Tiên                                                          

BỐN MÙA HOA 
ĐÀ LẠT 



 

12:00   Đoàn dùng cơm trưa, về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. 

15:00   Đoàn khởi hành tham quan :  

 Quãng Trường Đà Lạt – nơi ra đời những bức ảnh tuyệt đẹp với biểu tượng Hoa 

Atiso, Hoa Bất Tử, tháp chuông Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt, Hồ Xuân 

Hương, đồi cù, … 

 Vườn dâu tây, chiêm ngưỡng và tự tay hái những quả dâu chín mọng.  
 Ga Xe Lửa Đà Lạt - chỉ đi một tuyến duy nhất đó là tuyến ga Đà Lạt đi Trại Mát. 

18:30   Đoàn dùng buffet rau tại nhà hàng buffet Leguda, ngắm nhìn toàn cảnh Đà Lạt về 

đêm từ đỉnh Đồi Robin, về khách sạn nghỉ ngơi. 
 

NGÀY 2 : MÊ LINH COFFEE – NHÀ THỜ DOMAIN – de MARIE (Ăn 2 buổi ) 

07:30   Đoàn dùng điểm tâm sáng, vượt đèo Tà Nung tham quan : 

  Mê Linh Coffee Garden - nơi đảm bảo cho quý khách một tầm nhìn trọn vẹn Đà Lạt 

360 độ, với trang trại cà phê nhỏ, phía trước mặt là hồ Đập Cam Ly. 

 Chùa Vạn Đức với mênh mông sắc hồng cánh đồng hoa Tam Giác Mạch. 

 Thác Cam Ly - Du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh vật nơi đây khi đi qua 

chiếc cầu bắc ngang con suối. 

 Thưởng thức miễn phí các loại mứt đặc sản Đà Lạt, mua quà cho người thân. 

12:00  Đoàn dùng cơm trưa, về khách sạn nghỉ ngơi. 

15:00 Đoàn khởi hành đi tham quan :  

  Nhà thờ Domain-de Marie  là một cụm kiến trúc bao gồm nhà nguyện và hai dãy 

nhà của tu viện nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn. 

  Quý khách tự do nghỉ ngơi dạo phố, Chợ Đêm Âm Phủ đà lạt và thưởng thức cafe 

Phố Núi, thưởng thức các món ăn cực “hot” như : Pizza Việt Nam – bánh tráng 

nướng, chả ram bắp, sữa đậu nành + su kem,... 

 Tự túc Check in các điểm hot như : (ăn tối tự túc) 

 Trung tâm văn hóa Thanh thiếu niên, số 13 Đinh Tiên Hoàng rất thích hợp 

cho những bạn muốn có hình đẹp, mà lại mang phong cách độc lạ và cá tính. 

 Hoa Sơn Điền Trang Tọa lạc ở Tiểu khu 159, Phường 5, TP. Đà Lạt. 

 Nguyệt Vọng Lầu ngay góc phố Trương Định – Tăng Bạt Hổ 

Các quán café siêu Hot : Thongdalat.space ; An Cafe ; Là Việt Coffet ; … 

 

NGÀY 3 : TẠM BIỆT ĐÀ LẠT  – TP HỒ CHÍ MINH (ăn 2 buổi)                           

06:30   Quý khách dùng điểm tâm sáng, trả phòng khách sạn, tham quan : 

  Mua sắm rau cải tươi và đặc sản tại Chợ Đà Lạt. 

11:00    Đoàn dùng cơm trưa tại Bảo Lộc. Thưởng thức  miễn phí  trà, cà phê, mua sắm. 

 Chùa Linh Quy Pháp Ấn– được mệnh danh là chốn bồng lai tiên cảnh với những 

cánh “cổng trời”, nơi bạn có thể phóng tầm mắt nhìn ngắm cả một khoảng không 



 

gian rộng lớn và hòa mình vào đất trời, núi non. 

17:30   Đến TP Hồ Chí Minh, xe và hướng dẫn  TOPTEN TRAVEL® đưa quý khách về lại 

điểm đón, kết thúc chuyến du lịch. Tạm biệt và hẹn gặp lại! 

 GIÁ BAO GỒM: 

 Xe du lịch 16 – 30 - 45 Chỗ đời mới, máy lạnh, tivi, đưa đón tham quan theo chương trình. 

 Khách sạn 2 ** tiện nghi, sạch đẹp : An Thủy,An An ,…Tiêu chuẩn phòng 4 khách . 

 Ăn theo chương trình : 

- 01 bữa sáng + giải khát 

- 02 buffet sáng  

- 03 bữa chính cơm phần – 90.000đ/xuất. 

- 01 buffet rau trên đỉnh Đồi Robin – 120.000đ/xuất. 

 Vé vào cổng các điểm du lịch trong tour.  

 Hướng dẫn viên thuyết minh phục vụ nhiệt tình suốt tuyến. 

 Bảo hiểm du lịch trọn tour mức bồi thường 20.000.000 đ/khách. 

 Qùa tặng Nón du lịch, nước uống, khăn lạnh. 

  

 GIÁ TRẺ EM 

 Trẻ dưới 04 tuổi hoàn toàn miễn phí vé tour. 

 Trẻ từ 05 tuổi - 10 tuổi tính 70% giá tour, ngủ chung giường với Bố, Mẹ. 

 Trẻ từ 11 tuổi trở lên tính như người lớn. 

 Mỗi gia đình chỉ được phép kèm theo một bé miễn phí, từ bé thứ 2 sẽ thu 70 %vé người lớn 

(ngủ chung với bố,mẹ). 

 

 GIÁ CHƯA BAO GỒM 

 Giặt ủi, điện thoại, nước trong tủ lạnh. 

 Chi phí cá nhân ngoài chương trình. 

 Tiền tip cho tổ phục vụ. 

 Phụ thu phòng 3khách 300.000vnd/phòng. 

 Phụ thu phòng 2 khách 550.000vnd/phòng. 

 Phụ thu phòng đơn 350.000vnd/phòng.(Trường hợp khách muốn ở 1 mình hoặc không có người 

ghép tour ) 

 Thuế VAT. 


