
 

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

 

Chương trình Tour 2019: 

TOUR 5 SAO 

TÀ ĐÙNG - TUYỆT TÁC TÂY NGUYÊN 

BUÔN MÊ THUỘT 
 TÀ ĐÙNG “VỊNH HẠ LONG TÂY NGUYÊN” 

 VƯỜN QUỐC GIA YOKDON 

 THÁC DRAY SAP 

 LỘI HỒ CƯỠI VOI 

 LÀNG CAFÉ TRUNG NGUYÊN 

 
 PHƢƠNG TIỆN : ĐI VỀ BẰNG XE 

 THỜI GIAN: 3 NGÀY 2 ĐÊM 

 KHỞI HÀNH : THỨ 6 HÀNG TUẦN 

 TIÊU CHUẨN : 5 SAO 

 
 

 

 

 

================================================================================== 

GIỚI THIỆU TOUR 

Biết đến Tây Nguyên với những con đường đất đỏ, rẫy cà phê bạt ngàn, những chú voi và những con 

thác cao ngất hùng vĩ, những vườn quốc gia mênh mông bí ẩn hay vẻ đẹp của dòng Serepôk huyền thoại 

… Nhưng bạn có biết, giữa núi rừng Tây Nguyên hoang vu có một hồ nước đẹp như vịnh Hạ Long mang 

tên Tà Đùng?! 

Hãy cùng Hải Đăng khám phá Tây Nguyên nếu bạn đang có ý định du lịch đến đây nhé 

 

NGÀY 1: TP HỒ CHÍ MINH– TÀ ĐÙNG – (VỊNH HẠ LONG TÂY NGUYÊN) - BUÔN MÊ THUỘT 

(Ăn Sáng, Trưa, Tối) 

 

05h00: Xe và hướng dẫn viên HAIDANGTRAVEL đón đoàn rời TP Hồ Chí Minh theo QL14 đi Buôn 

Mê Thuột qua Sóc Bombo, Bù Đăng, đƣờng mòn Hồ Chí Minh 

Qúy khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng, tiếp tục hành trình đến với xứ sở Tây Nguyên. 

Trên đƣờng đi, Quý khách ngang qua những đồi chè xanh ngút ngàn, tận hƣởng trọn vẹn không gian tƣơi 

mát của vùng đất “Tứ đại danh trà”.  

12h00: Đến Tà Đùng, quý khách dùng cơm trƣa tại nhà hàng và ngắm Tà Dùng từ trên cao 

13h00: Quý khách khám phá Vịnh Hạ Long Tây Nguyên – Khu bảo tồn sinh quyển Tà Đùng, gồm 47 ốc 

đảo lớn nhỏ với diện tích 22.103 ha, trong đó 86,7% là diện tích rừng xanh bạt ngàn. 

Hồ Tà Đùng nhƣ mặt gƣơng xanh biếc nổi bật giữa núi rừng Tây Nguyên hoang sơ khiến biết bao du 

khách đắm say khi đặt chân đến. Quý khách sẽ cảm nhận sự bình lặng, trong lành và thoải mái khi ngồi 

trên thuyền len lỏi qua những hòn đảo nhỏ nhấp nhô giữa dòng.  

Ngoài ra, Quý khách có thể câu cá, thả mình tĩnh lặng giữa đất trời bao la và ngẫm nghĩ về muôn trùng 

sóng biển. 

14h30:Tiếp tục hành trình  đến với Tây Nguyên  

18h30: Đến Buôn Mê Thuột dùng buổi tối sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi 

Tự do khám phá Buôn Mê về đêm. Quý khách đừng quên thƣởng thức hƣơng vị café của Phố Núi nhé. 



 

 

NGÀY 03: BUÔN MÊ THUỘT – BUÔN ĐÔN –LÀNG CAFÉ TRUNG NGUYÊN (Ăn Sáng, Trưa) 

Buổi sáng: 

07h00: Quý khách dùng điểm tâm sáng, Qúy khách tham quan Bảo tàng các dân t c Tây Nguyên tham 

quan tìm hiểu về lịch s  và văn hóa vùng đất này. Sau đó quý khách đến với  Làng Café Trung 

Nguyên – Thánh địa Café  thƣởng thức Café, tham quan phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây 

12h00: Quý khách dừng chân nghỉ ngơi và dùng bữa trƣa với món cơm lam  - thịt nƣớng… tại Buôn Đôn 

Buổi chiều: 
13h00: Quý khách cƣỡi voi tham quan cuộc sống buôn làng,vƣợt sông  Sê Rê Pốk  đến vƣờn quốc gia Yokđôn , 

tham quan và nghe kể chuyện về vua săn voi Amakong ( quý khách có thể mua những bài thuốc quý và 

rƣợu  nổi tiếng của ông vua săn voi này ),  ngây ngất với cảm giác mạnh khi lắc lƣ trên cầu treo Buôn Đôn 

để đến với ốc đảo Ae nô. Qúy khách tự do khám phá Buôn Đôn với các điểm tham quan: 

 Thác bảy nhánh 

 Nhà sàn cổ 

 Khu mộ vua săn voi 

 Hồ Dak Min 

 

16h00: Khởi hành về lại Buôn Mê Thu t, tham quan chùa Khải Đoan, ngôi chùa lớn và đep nhất xứ Ban 

Mê, về lại  khách sạn nghỉ ngơi.  

1800: Quý khách tự do khám phá ẩm thực Tây Nguyên  

 

NGÀY 04: BUÔN MÊ THUỘT – THÁC DRAY SÁP- TP.HCM (Ăn Sáng, Trưa) 

Buổi sáng:                  

06h00:Dùng điểm tâm, làm thủ tục trả phòng, xe đƣa du khách tham quan thác Dray Sáp (Thác Sƣơng – 

Thác Khói). Đây là một trong những dòng thác hùng vỹ và gắn liền với nhiều huyền thoại nhất Tây 

Nguyên,... sau đó tiếp tục lộ trình về TP.HCM,… 

Buổi chiều: 
13h30: Dùng cơm trƣa tại Kiến Đức, nghỉ trƣa. Tiếp tục lộ trình. 

18h30: Đến TP.HCM, xe và hƣớng dẫn viên HAIDANGTRAVEL đƣa du khách về điểm hẹn. Kết thúc tour. 

Chào Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại! 

 

HAIDANGTRAVEL - THẮP SÁNG NIỀM TIN 
 

 
 

CẨM NANG DU LỊCH 
Nhắc đến Buôn Ma Thuột, ngƣời ta thƣờng nghĩ ngay đến những cánh đồng cà phê bạt ngàn. Không chỉ vậy, Buôn 

Mê Thuột còn hút hồn khách du lịch bởi những con thác cao ngất hùng vĩ, những vƣờn quốc gia mênh mông bí ẩn 

hay vẻ đẹp của dòng Serepôk huyền thoại. 

Bánh khọt : Y Jut bánh khọt ngay Đài Liệt Sĩ... 

Bánh xèo : Cổng số 1 , đường Phan B i Châu (dưới ngã 3 Phan B i Châu - Đào Duy Từ 1 xíu), ngay ngã 4 Lê 

Hồng Phong - Nguyễn Thị Minh Khai (bán buổi chiều 
Bánh đúc : Đường Phùng Chí Kiên  

Bánh chiên : Phùng Chí Kiên (rất nổi tiếng) 

Buổi tối : vũ trƣờng “ tuấn vũ “ tại trung tâm thành phố BMT 

Ăn món nƣớng thì đến :  

Cà Ten Quán :158 Lê Thánh Tông, P. Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thu t, Đắk Lắk 

Lẩu & Nướng - Lê Thánh Tông:129 Lê Thánh Tông, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

 

 

http://www.foody.vn/dak-lak/khu-vuc-buon-ma-thuot
http://www.foody.vn/dak-lak/lau-nuong-le-thanh-tong
http://www.foody.vn/dak-lak/khu-vuc-buon-ma-thuot

