
 
Chương trình du lịch 

 ĐÀ LẠT – NẤC THANG LÊN 
THIÊN ĐƯỜNG – CỔNG TRỜI 

2 MỚI LẠ - NGẮM HOA DÃ 
QUỲ - HOA ĐÀO NHẬT BẢN  

 
 

 Du ngoạn phong cảnh cao nguyên Thiên Nhiên Thơ Mộng. 
 Tham quan Hoa Dã Quỳ, Hoa Đào Nhật Bản, Hoa Tam Giác mạch, Hoa Ngũ Sắc, vườn Bí 

Ngô Khổng Lồ, Đồi Chè Mê Linh, Trại Dế… 
 Tham quan Nấc Thang Lên Thiên Đường, Cổng Trời 2, Đà Lạt View 
 Thưởng thức buffet rau không giới hạn. 
 Giao lưu văn hóa Tây Nguyên. 
 Thưởng thức các món ngon chợ đêm âm phủ: Sữa đậu nành, khoai lang, bắp nướng mỡ hành. 
 Đặc sản Đà Lạt: Các loại hoa quả, la-gim, atisô, mứt trái cây, rượu vang. 
 Qùa lưu niệm: Tranh thêu, áo, nón, khăn len, hoa bất tử, hoa khô… 

 

 
 
  

 
 
 

ĐÊM 01 :   TP.HCM  – THÀNH PHỐ HOA ĐÀ  LẠT   

20h00: Xe và Hướng dẫn viên Du Lịch 24h đón quý khách tại Văn phòng du lịch 24h 

  Địa chỉ: 302 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Quận 10, Tp.HCM. 

20h30: Đón quý khách tại điểm đón thứ 2: Nhà Thờ Đức Bà, P.Bến Nghé, Quận 1. 

09h30: Đoàn khởi hành đi tham quan Thành Phố Đà Lạt theo cung đường Đại Lộ Đông Tây – Cao Tốc Long 
Thành Dầu  Giây – Quốc Lộ 20 , quý khách nghỉ đêm trên xe.         

 
NGÀY 01 :   ĐÀ LẠT – CÁC ĐIỂM THAM QUAN  S, T, C 

Buổi sáng,  

06h00: Đến Đà Lạt, Qúy du khách dừng chân dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. 

08h00: Đoàn tham quan Nhà Thờ Domaine ở Đà Lạt còn có tên gọi là nhà thờ Mai Anh Đà Lạt, Nhà thờ tọa 
lạc trên quả đồi Mai Anh lộng gió ở đường Ngô Quyền, tổng diện tích là 12ha, cách trung tâm thành 
phố Đà Lạt hơn 1k. 

-  Xe đưa Quý khách đến tham quan Ga Đà Lạt - nơi sở hữu nhiều kỉ lục như "nhà ga cao 
nhất", "nhà ga cổ nhất", "nơi có đầu tàu chạy bằng hơi nước duy nhất", "nhà ga độc đáo 
nhất"  "nhà ga đẹp nhất" Việt Nam... tiếp tục xe đưa Quý khách đến với Trại Mát. (Qúy du khách 
có thể tự túc chi phí đi xe lửa đến Trại Mát). 

 Thời gian       : 03 ngày 03 đêm. 
 Phương tiện : Đi xe, về xe 
 Khởi hành  : Tối thứ 5 hằng tuần 

 



- Du khách tham quan và chinh phục Nấc Thang Lên Thiên Đường 

- Đoàn tiếp tục tham quan Chùa Linh Pước (Chùa Ve Chai), Một công trình Nghệ thuật và tâm linh 
được xây dựng bằng những vỏ chai, sành, sứ,…thật đặc sắc. 

Buổi trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

      THỰC ĐƠN  

1. Salad trộn trứng, hành tây, cà chua 

2. Canh laghim nấu sườn 

3. Cá chiên 

4. Thịt kho trứng cút 

5. Bò xào hành cần 

6. Cơm trắng 

7. Tráng miệng,trà đá 
12h30: Quý khách về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi 
Buổi chiều:  
14h00: Đoàn khởi hành tham quan Đường Hầm Đất Sét hay còn gọi là Làng đất sét với nhiều công trình 

đất sét công phu của các nghệ nhân một điểm tham quan mới của TP.Đà Lạt. 
16h00: Đoàn tiếp tục tham quan Thiền Viện Trúc Lâm. 
17:30: Đoàn dùng bữa tối buffet rau không giới hạn thay cho bữa cơm chiều tại nhà hàng. 
    THỰC ĐƠN ĂN CHIỀU 
 

1. Salad trộn + gòi sú tím 
2. Củ quả hấp  
3. Rau ăn lẩu + các loại nấm 
4. 02 loại nước lẩu + bún, mì 
5. Thị ba chỉ 
6. Bò fille 
7. Cá điêu hồng + Vây cá hồi + Cá viên 
8. Tôm + mực 
9. Tráng miệng, Trà Atisô 

Buổi tối, Quý du khách sinh hoạt tự do 
 
NGÀY 2: LÂM HÀ – ĐỒI CHÈ MÊ LINH - LÀNG HOA VẠN THÀNH  (S,T) 
Buổi sáng:  
06h30: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng 
08h00: Quý khách tham quan Vườn Hoa Vạn Thành một trong những làng hoa lớn nhất ở Đà Lạt và 

biết thêm về cách trồng hoa ở vùng đất này. 
09h30: Quý khách dừng chân tại trang trại Chè, Cà phê, sau khi tìm hiểu về hoạt động trồng trọt sản xuất 

chế biến cà phê, du khách có thể tự do chụp ảnh bên những cây cà phê trĩu hạt hay có thể hái 
những hạt cà phê tự nhiên trên cành. Quý khách thưởng thức cà phê ngay tại chỗ. Song song đó 
quý khách có thể nhìn thấy việc sản xuất cà phê Chồn và nuôi Chồn để lấy những hạt cà phê 
tại vùng đất cao nguyên. 

10h30: Khởi hành về lại trung tâm TP.Đà Lạt. 
12h30: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng, trở về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 
 

THỰC ĐƠN 

1. Salad xoong trộn bò 

2. Lẩu măng chua cá 

3. Thịt kho củ cải 

4. Gà kho gừng 

5. Cải thìa sốt thịt bằm 

6. Cơm trắng  

7. Tráng miệng,trà đá 
Buổi chiều: Quý du khách tự do tham quan Đà Lạt hoặc tự do mua sắm đặc sản tại Chợ Đà Lạt. Hoặc 

có thể tham quan và chinh phục Langbiang (Xe hỗ trợ du khách đi và về) 
17h30: Quý du khách tự túc thưởng thức những món ăn đặc sản Đà Lạt.  
Buổi tối: Quý du khách tự do khá phá mùa xuân trên cao nguyên Đà Lạt. 



 

NGÀY 3: ĐÀ LẠT – TP.HCM     S, T 

Buổi sáng:  

06h00: quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. 
08h00: Xe đưa quý du khách khởi hành rời thành phố Đà Lạt về lại TP.HCM, quý du khách ghé tham quan 

thác Đatanla, một ngọn thác lớn nằm trong khu du lịch Đatanla – cách thác Prenn 8 km và thành 
phố Đà Lạt 10 km và là điểm tham quan, phiêu lưu mạo hiểm. Đatanla hay Đatania do các từ K'Ho 
ghép lại: "Đạh-Tam-N'ha" có nghĩa là "dưới lá có nước" [1] - liên hệ đến cuộc chiến tranh Chăm- 
Lạch - Chil thế kỷ XV - XVII. 

Trên đường về quý khách tham quan và chụp ảnh tại đồi chè Bảo Lộc, tiếp tục hành trình. 

Buổi trưa:  

11h00: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng Tâm Châu Bảo lộc. 

THỰC ĐƠN 
1. Cải ngọt xào tỏi       
2. Canh cải chua sườn     
3. Gà kho gừng        
4. Cá basa kho tộ        
5. Salad tam sắc  
6. Cơm trắng – Trà đá 
7. Tráng miệng 

12h00: Đoàn tiếp tục hành trình về lại Tp.HCM. 

Buổi chiều: 

16h30: Về đến điểm đón ban đầu - Chia tay tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng Quý khách. 
 

 
GHI CHÚ:           

 Trình tự tham quan các điểm trong chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng các điểm tham quan 
theo chương trình vẫn không thay đổi để phù hợp với điều kiện tại từng điểm đến. 

 Du 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’'. 

 Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính), nên mang theo hành lý gọn nhẹ, không 
mang valy lớn. 

 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. 

 Du 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 và năm sinh. 

 Đối với du khách là Việt kiều, Quốc tế nhập cảnh Việt Nam bằng visa rời, vui lòng mang theo tờ khai 
hải quan và visa khi đi tour. 

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng. Những thắc mắc, khiếu nại sẽ dựa 
vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

 
 

  
 

 

Hân hạnh phục vụ Quý khách  

Kính chúc Quý khách và Gia đình An Khang – Thịnh Vượng 
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1c_Prenn
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_L%E1%BA%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1c_Datanla#cite_note-a-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Ch%C4%83m
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BA%A1ch&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chil&action=edit&redlink=1

