
 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DU LỊCH HẢI ĐĂNG                                                                              CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH 2018 

 

TOUR ĐÀ LẠT – NGHĨ DƯỠNG 

RESORT 4 SAO ĐẲNG CẤP 
Với:  

 WONDER RESORT 4 sao 

 “LÀNG” CHÙA ĐẠI NINH 

 ĐỒI CHÈ CẦU ĐẤT “CẦU ĐẤT FRAM” 

 VƯỜN DÂU TÂY 

 THÁC ĐATANLA 

 BUFFET RAU ĐÀ LẠT 

 
 

 PHƢƠNG TIỆN : ĐI VỀ BẰNG XE 

 THỜI GIAN: 3 NGÀY 2 ĐÊM 

 KHỞI HÀNH : Sáng thứ 2,6 HÀNG TUẦN 

 TIÊU CHUẨN : 4 SAO 

 

 

Ngày 1:   “LÀNG” CHÙA ĐẠI NINH- WONDER RESORT ĐẲNG CẤP 

5h00 :   Xe và HDV Hải Đăng Travel đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành rời Thành Phố đi Đà Lạt.  

7h00 :   Quý khách dùng điểm tâm tại Nhà hàng, sau đó tiếp tục khởi hành đi Đà Lạt, trên đƣờng đi HDV 

thuyết minh các điểm sẽ đi nhƣ: Thác Mơ, Làng cá La Ngà, Đá Ba Chồng – Định Quán Madagui, Damri.. 

11h00: Đến Bảo Lộc, đoàn tham quan cả 1 quần thể chùa hay còn đƣợc gọi “ LÀNG CHÙA” nơi quy tụ 

nhiều Chùa nhất ở Việt Nam. 

Nếu quý khách là ngƣời con của Phật, thì đây là điểm đến không thể bỏ qua. Nếu là ngƣời ngoại đạo thì 

đây là 1 điểm đến thú vị để khám phá và tìm hiểu. Bởi “Làng” Chùa này có trên 70 nơi thờ tự bao gồm 

chùa, đình, cốc, am, miếu…. 

Quý khách viếng thăm ngôi chùa nổi tiếng nhất ở đây Vĩnh Minh Tự Viện nơi có tƣợng phật cao 32 mét, 

và Phƣơng Liên Tịnh Xứ có bảo tháp 7 tầng đồ sộ. 

Sẽ thật thú vị khi đến thăm làng chùa, dạo bƣớc thảnh thơi, chiêm ngƣỡng vẻ đẹp kiến trúc từng ngôi chùa, 

chiêm bái từng tƣợng Phật trong tâm thế nhàn du, yên bình, … nhƣ lạc bƣớc thanh vân, rũ bỏ những bộn 

bề cuộc sống nơi phố thị, lòng trở nên thanh tịnh lạ thƣờng. 

Hiếm nơi nào có “duyên” với Phật nhƣ Làng Đại Ninh, vậy thì quý khách hãy một lần đến và “quá duyên” 

với vùng đất an lành này nhé 

12h00:  Quý khách dùng buổi trƣa tại nhà hàng, sau đó tiếp tục khởi hành đến Đà Lạt 

16h00: Đến Đà Lạt, quý khách về resort Wonder 4 sao nhận phòng nghỉ ngơi  

Đến với Wonder Resort quý khách sẽ vô cùng thích thú thưởng ngoạn cảnh đẹp, tận hưởng không 

khí vô cùng thoáng đãng và sẽ thu được những bức ảnh vô cùng lung linh, sang chảnh nơi được ví 

như 1 Châu Âu thu nhỏ giữa lòng Đà Lạt 



 

Wonder Resort là nơi lưu trú đẳng cấp, ngoài ra quy khách còn được khám phá các dịch vụ hấp 

dẫn:  

 Hồ Cá Coi: 

Là một mô hình thành phố thu nhỏ với các tòa trọc trời nhà nơi cá KOI đƣợc nuôi và thả trong môi trƣờng 

bơi lội tự nhiên của chúng. Qúy khách sẽ cảm nhận nhƣ đang ở tại một trong những thành phố của đất 

nƣớc Nhật Bản 

 Du Thuyền:  

Đây là dịch vụ đặc biệt resort cung cấp để cho quý khách sống trong sang trọng và tận hƣởng những giây 

phút thật đặc biệt với việc đi trên chiếc du thuyền quanh hồ Tuyền Lâm trong khí trời tuyệt đẹp. 

 Hồ Bơi vô Cực 

Với lối thiết kế thật ấn tƣợng, hồ bơi vô cực là nơi tuyệt vời sát ngay nhánh hồ Tuyền Lâm mà khách có 

thể đắm mình vào làn nƣớc tƣơi mát trong khi nhấm nháp những ngụm cocktail do các chuyên gia pha chế 

đảm trách. Bên cạnh hồ lớn là hai hồ Jacuzzi nhỏ cho những ai muốn ngâm mình vào làn nƣớc ấm. 

Ngoài ra, còn các dịch vụ khác nhƣ: 

 Nhà Băng Đăng, nhà tuyết 

 Xe địa hình khám phá khu vực resort va hồ tuyền Lâm 

 Vườn thú: Lạc đà không bướu, ngựa lùn…. 

 Khu trò chơi dành cho trẻ em  

 Spa chăm sóc trị liệu 

 17h30: Xe đưa quý Khách đi dùng buổi tối với thực đơn đặc biệt: BBQ nướng với các món hấp dẫn 

như: 

1 Salad Kim chi     

2   Đồ chua     

3   Salad Nga   

4   Salad Baycon   

5 Shushi Califonia Maki   

6   Maki thanh cua   

7   Samon skin maki   

8 Thịt nƣớng Ba chỉ bò Mỹ    

9   Cổ bò Úc      

10   Cá sanma   

11   Bạch Tuộc sốt tỏi   

12   Ba chỉ heo   

13   Gà xiên hành    

14   Đậu bắp nƣớng   

15   Khoai lang   

16   Bắp Mỹ     

17 Cơm Cơm chiên trứng tỏi   

18 Lẩu  Lẩu kim chi Hàn Quốc 

19 Nƣớc uống Nƣớc lọc sả chanh   

20 Tráng miệng Trái cây      

 

NGÀY 2:  THÁC DANTANLA- CẦU ĐẤT FRAM-VƯỜN DÂU TÂY (Sáng,trưa,tối)  

6h00: Quý khách thức dậy, tận hƣởng không khí tuyệt vời của Resort, có thể tập thể dục quanh resort, hay 

đắm mình tắm hồ bơi nƣớc ấm, hoặc di dạo hít thở không khí trong lành, nhâm nhi 1 ly trà nóng ngồi 

ngắm hồ tuyền lâm. 



 

7h00: Quý khách dùng buffet sáng bên cạnh bờ hồ vô cực, tự do khám phá khuôn viên resort : chụp hình, 

tham quan 

8h00: Quý khách tham quan Thiền Viện Trúc Lâm, nằm trên núi Phụng Hoàng, giữa ngàn thông xanh 

ngắt, bên cạnh hồ Tuyền Lâm. Bƣớc tới cổng tam quan dƣới những rặng thông reo thoang thoảng hƣơng 

đƣa, bạn nhƣ trút bỏ hết ƣu tƣ, phiền muộn, tràn ngập tâm trí lúc này chỉ còn cảnh quan thanh khiết tuyệt 

vời. 

9h00: Quý khách tham quan thác Đatanla. Khu du lịch Datanla tạo một cái nhìn hoàn toàn mới và cơ hội 

cho bất cứ ai đam mê khám phá thiên nhiên, rừng núi, muốn giải phóng sức trẻ và mạo hiểm, máu phiêu 

lƣu với các hoạt động ngoài trời hấp dẫn khi tới đây. 

10h30:  Quý khách tham quan Vƣờn Dâu Tây, thoải thích ngắm nhìn và chụp hình   

12h00:  Đoàn khám phá ẩm thực mới lạ hấp dẫn: “Buffet rau không giới hạn” thƣởng thức hƣơng vị tƣơi 

ngon nơi Phố Núi với: 

1. Salad trộn + củ quả hấp không giới hạn số lượng  

2. Rau ăn lẩu, 2 loại nước lẩu, bún + mì trứng, trà đá 

3. Ba chỉ, bò fille, cá diêu hồng, vây cá hồi, tôm, mực, cá  viên, các loại nấm…  

4. Cơm chiên rau củ  

5. Trái cây trang miệng. 

Sau đó, trở về resort nghỉ ngơi. 

Buổi chiều:  

15h00: Xe đƣa đoàn tham quan Đồi Chè Cầu Đất. 

Nơi gắn liền với những ngọn đồi ƣơm trà xanh mƣớt, thẳng tắp. Với diện tích 220 ha, đồi chè Cầu 

Đất Farm là điểm đến trong lành cho những ai muốn tìm về chốn đồng quê yên tĩnh. Quý khách đừng nên 

bỏ lỡ chụp hình với đồi chè xanh mát, trãi dài vô tân trên vùng đồi núi. Đến đây, chắc chắn quý khách sẽ 

có những bức hình tuyệt đẹp ghi dấu một nơi đáng đến. Nếu đi đúng dịp, quý Khách có thể cùng chụp hình 

với các công nhân hái chè. 

Quý Khách đến với nhà máy chế biến chè, đƣợc tham quan tìm hiểu các khâu chế biến cho ra sản phẩm trà 

Tiếp theo, khi đi dọc theo con đƣờng 1650, bạn sẽ tiếp tục khám phá Bình Trà cao nhất Việt Nam. Bình trà 

tọa lạc tại độ cao 1.650 m so với mặt nƣớc biển, có kích thƣớc cao 2,6 m, ngang 7,1 m, nặng 3 tấn, hoàn 

thành sau 30 ngày đêm chế tác liên tục. Bình trà là tác phẩm ghi dấu 90 năm thành lập Nhà máy Trà Cầu 

Đất. 

Cuối cùng, du khách có thể thƣởng thức ẩm thực trà thế giới tại Cầu Đất Farm Café. 

16h30: Quý Khách tham quan chùa Linh Phước, là ngôi chùa duy nhất có 11 công trình đƣợc xác lập kỷ 

lục là: Ngôi chùa tạo tác bằng miếng sành nhiều nhất, chim công bằng gỗ sao, chùa có tháp chuông cao 

nhất, bộ phản bằng gỗ sao, bộ bàn ghế bằng gốc cây gỗ sao chạm 12 con giáp, tƣợng bồ đề lạc ma, tƣợng 

hoa bất tử lớn nhất Việt Nam, công trình kiến trúc tái hiện cảnh Mục Kiền Liên tìm mẹ qua 18 tầng địa 

ngục lớn nhất Việt Nam và công trình Tƣợng Phật Quan Thế âm Bồ Tát trong nhà bằng bê tông cốt thép 

cao nhất Việt Nam. 

17h00: Quý khách đến chợ Đà Lạt, đoàn tự do khám phá “ Chợ Âm Phủ” , tự túc khám phá các món 

ăn đặc sản nơi phố núi. (Tham khảo Quán Lẩu Bò, Quán Ăn Nhí…) 

 

NGÀY 3 : ĐÀ LẠT –LINH QUY PHÁP ẤN- TP.HCM  (Ăn sáng + Ăn Trưa)   

07h00 : Quý khách trả phòng, dùng điểm tâm tại Resort và xe sẽ đƣa đoàn đến tham quan và mua  sắm tại chợ Đà 

Lạt, ngắm nhìn một lần nữa TP.Đà Lạt với muôn loài hoa khoe sắc rực rỡ…. 

10h00 :  Xe đƣa đoàn đến với Bảo Lộc, đoàn tham quan Linh Quy Pháp Ấn, “chốn bồng lai tiên cảnh 

trong lòng phố núi Lâm Đồng”. Nơi đây là cảnh quay đẹp ngỡ ngàng trong ca khúc “Lạc Trôi” nổi tiếng 

của ca sĩ Sơn Tùng. Cảnh sắc hùng vĩ của núi rừng kết hợp cùng với sự thanh tĩnh, nghiêm trang và có 

chút hƣ ảo của ngôi chùa, làm du khách không khỏi ngỡ ngàng khi đến tham quan. Trên đƣờng lên tham 



 

quan cổng trời, quý khách đừng nên bỏ lỡ chụp hình với đồi chè xanh mát, trãi dài vô tân trên vùng đồi 

núi. Đến đây, chắc chắn quý khách sẽ có những bức hình tuyệt đẹp ghi dấu một nơi đáng đến, 

11h30 : Đến thị xã Bảo Lộc. Đoàn dùng bữa trƣa, thƣởng thức cà phê miễn phí tại nhà hàng Tâm Châu, 

Sau đó tiếp tục khởi hành về TP. HCM. 

18h30 : Đoàn về đến HCM, xe đƣa quý khách về điểm đón ban đầu, kết thúc chƣơng trình tham quan, chia 

tay và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian sớm nhất.  

GHI CHÚ 

 Trình tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng số lƣợng chƣơng trình vẫn không thay đổi. 

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

báo trƣớc vui lòng chịu phí nhƣ „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 ngƣời thân, khi đi phải mang theo giấy 

khai sinh hoặc hộ chiếu.  

 Du khách tự quản lý tiền bạc tƣ 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. 

 Chƣơng trình tour đƣợc coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và Hải Đăng. Những thắc mắc, khiếu 

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

HAIDANGTRAVEL- THẮP SÁNG NIỀM TIN 

CẨM NANG DU LỊCH TUYẾN : ĐÀ LẠT 

Tại Đà Lạt 

 

- THÔNG TIN ĐÀ LẠT 

1.Tổng Quan : 

Thành phố Đà Lạt là tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng. Đà Lạt tiết trời mát lạnh và là nơi nghỉ dƣỡng lý tƣởng ở khu vực miền 

Nam với các điểm tham quan nổi tiếng nhƣ Thung lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, Đồi Thông Hai Mộ, Thác 

Datanla.v.v.. thu hút hàng triệu lƣợt khách trong và ngoài nƣớc. 

2. Các điểm du lịch có thể tham quan ngoài chương trình:  
-  Vƣờn Hoa thành Phố , Thung lũng Tình yêu , Dinh I Đà Lạt, Cung Nam Phƣơng Hoàng Hậu,Biệt điện Trần Lệ Xuân 

, Ma Rừng Lữ Quán , Khu dã ngoại Phƣơng Nam 

3. Quán Ăn : 

- Quán nem nƣớng Bà Hùng 328 Phan Đình Phùng  số cũ 254 Phan Đình Phùng), Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Mở cửa: 

09:30–21:00 Điện thoại: 063 3824 344 

- Quán bánh ƣớt lòng gà Long - Thông Thiên Học, Tp. Đà Lạt Mở cửa· 12:00–19:30 

- Quán phở Bằng - 18 Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Đà Lạt29. Quán bú riêu, bún cá Hƣơng - 12B Phan Chu Trinh, P. 9, Tp. 

Đà Lạt 

- Tiệm cháo gà - Chợ Đà Lạt, Tp. Đà Lạt, Lâm  

- Quán ốc Trang - Nguyễn Chí Thanh, Tp. Đà Lạt Mở cửa 04:00 PM - 10:00 PM  

http://dalattrongtoi.com/du-lich-da-lat/dinh-i-da-lat.html
http://dalattrongtoi.com/du-lich-da-lat/dinh-nguyen-huu-hao-cung-nam-phuong-hoang-hau.html
http://dalattrongtoi.com/du-lich-da-lat/biet-dien-tran-le-xuan.html
http://dalattrongtoi.com/du-lich-da-lat/ma-rung-lu-quan-diem-den-cua-nhung-nguoi-yeu-da-lat.html
http://dalattrongtoi.com/du-lich-da-lat/khu-da-ngoai-phuong-nam-da-lat.html
javascript:void(0)
https://www.google.com.vn/search?espv=2&biw=1280&bih=894&q=nem+n%C6%B0%E1%BB%9Bng+b%C3%A0+h%C3%B9ng+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnPKylMj9fSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAaIGMjUAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwipzvvJ5dLRAhVIKpQKHTbxCPoQ6BMIiQEwEQ
javascript:void(0)


 

4. Những quán café - giải khát ngon ở Đà Lạt 

- Quán chè Nhƣ Ý - 59 Đƣờng 3 Tháng 2, Tp. Đà Lạt Mở cửa · 07:00–18:00 

- Quán kem dâu tây - 242D Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt. Mở cửa 07:00 - 22:00 

- Quán An Cafe 63Bis Đƣờng 3 Tháng 2, Tp. Đà Lạt Mở cửa 06:00 - 22:00 

- Karaoke Ngọc Sƣơng 14A, Bùi thị Xuân, phƣờng 2, Thành phố Đà Lạt Sđt: 0633.548.777  

- Karaoke Thủy Mộc 08 Huỳnh Thúc Kháng, P.4, Đà Lạt - ĐT: 0633619789 

5. Điểm vui chơi về đêm: 

- Dalat Nights :quán này nằm trên một ngọn đồi cao tại lối vào thành phố Đà Lạt.  

- Uống cafe tại quán Phƣợt: Đây là địa điểm hẹn hò, gặp gỡ của những du khách có sở thích du lịch bụi. 

6. Thuê Xe máy  

- Cho thuê xe máy Thuê Xe Đà Lạt Giá Rẻ - 38 Bùi Thị Xuân P2 Đà Lạt 

   Phone: 01212 382838 Mr Trung 

- Cho thuê xe máy Hoàng Anh - Địa chỉ 4K Bùi Thị Xuân P2 Đà Lạt 

   Phone: 0989 008482 Mr Hoàng Anh 

7. Hãng Taxi: 

- Taxi Mai Linh 063.3.511.111 

- Taxi Thắng Lợi 063.3.83.55.83 

- Taxi Đà Lạt 063.3.55.66.55 - 063.3.533.222 

8. Trang phục và giấy tờ 

- CMND gốc hoặc hộ chiếu, bằng lái xe, các giấy tờ đặt chỗ và dịch vụ khác  nếu có)… 

- Trẻ em có bản chính hoặc bản sao giấy khai sinh có chứng thực. 

- Bản sao giấy đăng ký kết hôn  1 khách nƣớc ngoài + 1 khách Việt Nam ở chung phòng) 

- Quần áo :Các bạn chú ý nên mang theo những bộ quần áo gọn nhẹ, khăn, kem chống nắng, nón rộng vành, giầy đế 

thấp  bata hoặc giày thể thao là tốt nhất), trang phục giữ ấm, khăn quàng…Giày dép Khi đi du lịch bạn phải di chuyển 

thƣờng xuyên và đi bộ khá nhiều. Do đó bạn cần chuẩn bị giày, dép đế mềm để thuận tiện và thoải mái di chuyển. 

9. Các đặc sản có thể mua làm quà: 

- Đà Lạt có rất nhiều loại trái cây đặc sản … Bí quyết để mua trái cây ở Đà Lạt là mùa nào thức này, ví dụ nếu đến đây 

vào khoảng tháng 3-4 thì bạn có thể mua dâu tây, dâu tầm, còn đi tầm tháng 7 – tháng 10 thì nên mua hồng.  

- Rƣợu vang Đà Lạt là niềm tự hào của ngƣời dân xứ sở sƣơng lạnh này. Ngoài ra, bạn còn có thể tìm đến trụ sở nhà 

máy vang Đà Lạt: Số 31 Ngô Văn Sở, TP. Đà Lạt.. 
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