
 

                   

         

 

  
 

 

DINH I - ĐỒI MỘNG MƠ - NẤC THANG THIÊN ĐƯỜNG  

              CAFE MÊ LINH  - VƯỜN DÂU - CHÙA LINH PHƯỚC 

                

                             
  

Chương trình tham quan Đà Lạt – Thành Phố Ngàn Hoa 3N3Đ nằm trong chương 

trình khuyến mãi của Tourist Hoàng Châu “Chào đón dịp đặc biệt Tết Tây và Tết Âm 

Lịch Kỷ Hợi năm 2019” đây sẽ là hành trình đầy thú vị, đưa Quý khách đến Thành Phố 

Sương Mù với các điểm tham quan vô cùng hấp dẫn như: Quảng Trường Lâm Viên, KDL 

Đồi Mộng Mơ, Dinh I, Rừng Hoa Nhật Bản, Mê Linh Caffe, Cánh Đồng Hoa, Chùa 

Linh Ẩn, Vườn Dâu, Nấc Thang Thiên Đường, Chùa Linh Phước, Chợ Đà Lạt,…  

Quý khách được thưởng thức ẩm thực Đà Lạt nổi tiếng với các loại rau củ, bánh mứt. 

Được tự do tham quan Thành Phố Đà Lạt về đêm hòa mình vào sự nhộn nhịp của Chợ 

Đêm Âm Phủ hay lắng mình vào tiếng nhạc du dương của con phố cà phê,… Tất cả tạo 

nên một hành trình đầy thú vị.  

Còn chờ gì nữa, hãy cùng Tourist Hoàng Châu đến với hành trình này! 

 

 

 

 

ĐÊM : TP.HCM – ĐÀ LẠT                                                     

 

21h00: Xe và Hướng Dẫn Viên Tourist Hoàng Châu đón khách tại điểm hẹn, 

khởi hành tham quan Chương Trình Đà Lạt (3 ngày - 3 đêm) theo cung đường cao 

tốc TP.HCM - Dầu Giây. Trên xe Quý khách sẽ được nghe Hướng Dẫn Viên thuyết 

minh một số địa danh mà đoàn đi qua và tham gia những trò chơi, hoạt náo, vui nhộn 

như: Đuổi hình bắt chữ, Bà bảy bác ba, Chiếc nón kỳ diệu, Giọng ca Idol..... và 

nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn. 

 Thời Gian       : 3 ngày 3 đêm 

 Phương Tiện : Đi về bằng xe 

 



 

Đoàn dừng chân nghỉ ngơi thư giãn tại trạm dừng chân, Quý khách có thể tự 

túc dùng điểm tâm nhẹ và tiếp tục hành trình đến Đà Lạt, Quý khách thư giãn trên xe 

với những clip hài, những ca khúc trữ tình nhẹ nhàng, sâu lắng. 

NGÀY 1: QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN – DINH I –  KDL ĐỒI MỘNG MƠ – RỪNG HOA 

KHÔ NHẬT BẢN                                                                                  (Ăn sáng, trưa, chiều)                                                                                                                                                               

 Sáng 

06h00: Đoàn đến Đà Lạt, dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.  

07h00: Xe đưa đoàn đến tham quan Quảng 

Trường Lâm Viên chụp ảnh cùng biểu tượng của 

thành phố Đà Lạt là Khối Hoa Dã Quỳ và Khối Hoa 

Atiso tọa lạc ngay bên Hồ Xuân Hương được xây 

dựng từ những tấm kính màu lạ mắt. 

09h00: Tiếp tục hành trình, Quý khách đến 

tham quan Dinh1 Bảo Đại hay còn gọi là King Palace – Nơi đây từng là nơi nghỉ 

ngơi của Vua Bảo Đại, Vị Vua Cuối Cùng Của Triều Nguyễn trong những chuyến 

công tác. Đường đi chính từ cổng vào Dinh được lát 

đá với 2 hàng cây rợp bóng mát, hai bên được trồng 

hoa cùng những chiếc ghế nghỉ chân mang đậm 

Phong Cách Pháp. Phía trước là một vườn hoa 

lớn. Căn biệt thự cổ kính được sơn sửa lại đúng 

màu nguyên bản thời kỳ vua Bảo Đại sử dụng. Năm 

2016 Dinh I chào mừng 2 bức tượng sáp của Vua 

Bảo Đại và Hoàng Hậu Nam Phương, được đặt tại phòng khánh tiết. 

 

11h30: Đoàn dùng cơm trưa, về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

14h30: Xe đưa Quý khách đến với KDL Đồi Mộng Mơ, Quý khách sẽ đắm 

chìm trong một không gian xanh ngút tầm mắt, cùng những cung đường uốn lượn 

mềm mại được bao bọc xung quanh với những thảm hoa rực rỡ có xuất xứ từ khắp 

nơi trên thế giới. Bên cạnh đó Quý khách còn được tham quan Mộng Mơ 

Tửu, ngôi nhà Cổ 300 năm được mang về từ Bình Định và hãy gửi gắm ước 

nguyện nơi Cây Tình Yêu, chinh phục Tiểu Vạn Lý Trường Thành, khám phá thế 

giới các sinh vật lạ…khu tưởng niệm nhà thơ Hàn Mạc Tử và cố nhạc sĩ Trịnh 

Công Sơn. Với tất cả vẻ đẹp này sẽ làm cho Quý khách “đã mắt” và không hối tiếc 

khi đến đây. 



 

16h30: Tiếp theo xe đưa Quý khách đến tham quan Rừng Hoa Đà Lạt, tại 

đây có Showroom Hoa Tươi được bảo quản theo Công Nghệ Nhật Bản Lớn Nhất 

Việt Nam. Với rất nhiều loại hoa lá được sấy khô giúp hoa có thể bảo quản từ 3 tới 5 

năm mà trông vẫn như vừa mới được cắt khỏi cành. 

Quý khách có thể mua sắm tại siêu thị Rừng Hoa và 

sẽ được hòa mình vào trong phong cảnh thiên nhiên 

hữu tình, thưởng thức ly cà phê nóng của núi rừng 

Tây Nguyên hùng vĩ trong âm hưởng du dương của 

những bản tình ca cùng khung cảnh ngàn hoa khoe 

sắc của công viên hoa qua những ô cửa rộng, thoáng đãng được bố trí xen kẽ trong 

không gian ấm cúng của Rừng Hoa Café. 

Sau đó Đoàn ghé tham quan và mua sắm tại Cơ Sở Sản Xuất Mứt Thanh 

Hiền, Quý khách được thưởng thức các lọai mứt và 

uống trà atiso miễn phí nổi tiếng của xứ sương mù. 

Tối 

18h00: Xe đưa đoàn đến nhà hàng dùng tiệc 

Buffet rau Lẩu Uyên Ương không giới hạn, Quý 

khách tự do thưởng thức các loại rau tươi xanh mướt, 

ăn thả ga không giới hạn số lượng và thực đơn: Salad 

Trộn, Gỏi Sú Tím Đà Lạt, Củ Quả Hấp, Rau Ăn Lẩu, 

2 Loại Nước Lẩu, Bún + Mì Trứng, Trà Đá. Thức ăn 

kèm lẩu bao gồm như: Ba Chỉ, Bò Fille, Vây Cá Hồi, 

Tôm, Mực, Cá Viên, Các Loại Nấm... 

Tự do dạo phố và khám phá đêm đầu tiên của 

Chương Trình Đà Lạt (3 ngày - 3 đêm) như đạp xe 

đạp đôi quanh Hồ Xuân Hương, khu cà phê lãng mạn, 

khám phá chợ đêm với những món quà lưu niệm 

được đan bằng len và khu ẩm thực ngon khó cưỡng. Tự túc Check in các điểm hot 

như: Trung tâm văn hóa Thanh thiếu niên, số 13 Đinh Tiên Hoàng mang phong 

cách độc lạ và cá tính. Nhà Thờ Con Gà tọa lạc ở số 15 đường Trần Phú. Nguyệt 

Vọng Lầu ngay góc phố Trương Định – Tăng Bạt Hổ. Các quán café siêu Hot : 

Đường lên trăng; An Cafe; Café dóc Lê Đại Hành… 

NGÀY 2: MÊ LINH CAFE – CÁNH ĐỒNG HOA – CHÙA LINH ẨN – VƯỜN DÂU – NẤC 

THANG THIÊN ĐƯỜNG – CHÙA LINH PHƯỚC                                                                                    

(Ăn sáng, trưa)                                                                               



 

Sáng 

 

 

 

 

 

 

 

06h00: Đoàn dùng điểm tâm Buffet sáng tại nhà hàng, sau đó xe đưa đoàn 

qua Đèo Tà Nung uốn khúc trên Tỉnh lộ 725 được mệnh danh “con đường tơ lụa” do 

đi qua ngôi làng của người K’Ho bản địa chuyên 

nghề ươm tơ dệt lụa. Tham quan một Trang Trại 

Mê Linh Cà Phê (Mê Linh Caffee Garden) nối tiếng 

tại Đà Lạt, Cafe Chồn tại đây Quý khách sẽ có cơ 

hội tìm hiểu về các loại cây cà phê được trồng ở 

Việt Nam cũng như xem cách người dân ở đây chế 

biến cà phê Chồn loại cà phê quý nhất trên thế giới. Quý khách có thể dừng lại ở khu 

vực ngoại cảnh để thưởng thức ly cà phê đúng chất Đà Lạt tại đây. 

Đoàn tham quan Cánh Đồng Hoa đối diện 

Mê Linh Caffe, mỗi mùa hoa cánh đồng sẽ khoác 

lên màu áo mới, những loài hoa nổi tiếng hiện diện 

ở Thành Phố Ngàn Hoa như Hoa Hướng Dương, 

Cẩm Tú Cầu, Hoa Cúc Vàng, Mimosa, Lavender, 

Tam Giác Mạch, đua nhau nở rộ và hãy lưu lại 

những khoảnh khắc tuyệt với cánh đồng hoa.  

Tiếp tục đoàn Viếng Chùa Linh Ẩn, ẩn hiện 

trong làn nước nước sương từ thắng cảnh Thác Voi 

tạo nên một vẻ đẹp thần tiên và thơ mộng. Bên 

trong tượng phật được chia làm 3 tầng trưng bày 

các để chúng tăng hội họp. Sau lưng tượng Phật là 

ngôi nhà 15 gian làm nơi sinh hoạt của các Phật tử. 



 

Trưa 

11h30: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng, sau đó về khách sạn nghỉ 

ngơi. 

14h30: Xe tiếp tục đưa quý khách tham quan 

Vườn Dâu - để Quý khách cảm nhận được Đà Lạt 

ngoài những thắng cảnh, không khí trong lành thì các 

vườn dâu, vườn rau là đặc trưng không thể thiếu của 

Thành Phố này. Những loại rau quả như dâu tây, cà 

chua, dưa piano,  được nhà vườn trồng cho khách 

tham quan. Điều thú vị khi đến đây là Quý khách được tự tay hái và thưởng thức trái 

dâu tươi mộng, chắc chắn rằng sẽ mang đến cho Quý 

khách một chuyến đi có thật nhiều kỷ niệm. 

Đối diện Vườn Dâu là Quán Caffe Sunny 

Fram, Nơi đang Hot nhất để checkin “Nấc thang 

Thiên Đường”, Quý khách có thể tự túc check in, lưu 

lại những khoảnh khắc tuyệt vời.  

Quý khách Viếng Chùa Linh Phước - hay còn gọi là Chùa Ve Chai ngôi chùa 

nổi tiếng được xây dựng bằng nhiều mảnh chai, đây là một điểm thu hút hàng trăm 

lượt du khách thập phương mỗi ngày. Chùa Linh 

Phước, với kiểu kiến trúc cổ kính, ngoài tòa tháp 7 

tầng vươn cao, chùa còn hấp dẫn du khách với bức 

tượng Quán Thế Âm Khổng Lồ Được Kết Bằng 

Hoa Bất Tử (3 Tấn Hoa), với lối kiến trúc rồng 

phượng uốn lượn rất tinh tế và uyển chuyển. 

Chiều 

17h30: Đoàn Tự Túc dùng bữa tối. Sau đó xe đưa Quý khách về khách sạn 

tự do nghỉ ngơi 

Hoặc Quý khách có thể đăng ký chương trình 

"Giao Lưu Văn Hóa Cồng Chiêng", Quý khách được 

giao lưu cùng Già Làng, các cô Thôn Nữ Người 

Lạch, thưởng thức rượu cần và ăn thịt rừng 

nướng (chi phí tự túc). 

 Hoặc có thể Quý khách thưởng thức các món 

ăn cực “hot” như: Pizza Việt Nam – bánh tráng nướng, bắp + khoai nướng, sữa 

đậu nành + bánh su kem, Lẩu bò, Xiên que nướng cùng nhâm nhi rượu 

nóng…,  và có thể tham gia các chương trình nghệ thuật chào đón Tết Kỷ Hợi được 

diễn ra tại Quảng Trường Lâm Viên, Quý khách tự do khám phá chợ đêm với 

những cung đường hoa, Quý khách tự do tận hưởng đêm cuối chương trình Tết Kỷ 

Hợi 2019 Đà Lạt (3 ngày - 3 đêm) tại Thành Phố ngàn Hoa.                     



 

NGÀY 3 :  CHỢ ĐÀ LẠT – TP.HCM                                                   (Ăn sáng, trưa)  

Sáng 

06h00: Đoàn làm thủ tục trả phòng khách sạn, sau đó xe đưa đoàn dùng 

điểm tâm Buffet sáng tại nhà hàng. 

08h00: Xe đưa đoàn đi Chợ Đà Lạt vào buổi sáng tự do mua sắm ở chợ Đà 

Lạt với các loại rau, củ, quả, hoa tươi và ngắm nhìn một lần nữa TP.Đà Lạt với 

muôn loài hoa khoe sắc rực rỡ. 

09h30: Đoàn chia tay Thành Phố Đà Lạt lên xe về lại về lại TP.HCM. 

Trưa 

11h30: Đoàn đến Lộc An, Quý khách tìm hiểu Nghệ Thuật Trồng Trà B’lao, 

thưởng thức trà và cà phê miễn phí tại Danh Trà Tâm Châu.  

12h30: Đoàn dùng cơm trưa tại thành phố Bảo Lộc. Sau đó xe đưa quý khách 

vãn cảnh đèo Bảo Lộc, ngắm những đồi chè, những cánh đồng cà phê xanh ngát.  

Tiếp tục chặng đường về lại TP.HCM. 

Chiều 

          Dự kiến 18h00: Đoàn về đến TP.HCM, xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu, kết 

thúc chương trình Đà Lạt – Thành Phố Ngàn Hoa (3 ngày - 3 đêm), hướng dẫn 

viên Tourist Hoàng Châu nói lời cảm ơn Quý khách, chia tay tạm biệt và hẹn gặp lại 

Quý khách trong chuyến tham quan lần sau. Kết thúc chương trình tham quan! 

 

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ NGƯỜI LỚN GHI CHÚ 

- Khách sạn 2 sao 

 

1,890,000 VNĐ 

(Giá tour khởi hành Mùng 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Tết Kỷ Hợi 

Năm 2019) 

- Giá tour khởi hành Mùng 1, 2, 

3, 4, 5, 6 Tết Ất Hợi Năm 2019 

- Bao gồm Buffet Rau Lẩu Uyên 

Ương không giới hạn và 02 bữa 

Buffet Sáng 

 Giá trên bao gồm: 

1. Vận chuyển: Xe du lịch 30 chỗ, 45 chỗ (tùy theo số 

lượng khách mỗi đợt), xe đời mới, chất lượng cao, đầy 

đủ hệ thống điều hòa, âm thanh, tivi, đầu video…đưa đón 

phục vụ suốt tuyến 

2. Ăn Uống: Quý khách thưởng thức các món ăn đặc 

sản, thực đơn thay đổi từng bữa: 03 bữa ăn sáng (Có 02 

bữa buffet sáng), 03 bữa ăn trưa, 01 bữa ăn tối (Buffet 

rau lẩu uyên ương không giới hạn). 

+  Ăn sáng : Theo Setmenu, hủ tiếu, cơm tấm, 

bún bò….có café, nước ngọt kèm theo (Tiêu chuẩn 

50,000 VNĐ/phần) + Có 02 bữa buffet sáng tại nhà 

 Không bao gồm: 

1. Phụ thu phòng đơn, phòng 2, 

điện thoại, giặt ủi trong khách 

sạn. 

2. Ăn uống ngoài chương trình, 

các chi phí cá nhân khác. 

3. Chi phí vé tự túc: 

- Giao lưu văn hóa cồng chiêng. 

4. Thuế VAT 10%. 

 Đối với trẻ em: 

1. Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 1 

vé. 



 

hàng 

+  Ăn trưa, chiều : Thực đơn cơm phần 06 món, 

hợp vệ sinh với đặc sản địa phương (Tiêu chuẩn 

130,000 VNĐ/phần). 

3. Lưu trú: Khách sạn tiêu chuẩn 2 sao, 4-6  

khách/phòng, đầy đủ tiện nghi, tivi, máy nước nóng 

lạnh…  

4. Quà tặng: 01 nón Tourist Hoàng Châu, 01 khăn lạnh, 

01 nước suối loại 0,5l/ khách/ngày. 

5. Bảo hiểm: Mức bồi thường 20.000.000đ/khách/vụ.  

6. Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương 

trình: Quảng Trường Lâm Viên, Dinh I, KDL Đồi Mộng 

Mơ, Rừng Hoa Nhật Bản, Mê Linh Caffe, Cánh Đồng 

Hoa, Chùa Linh Ẩn, Vườn Dâu, Chùa Linh Phước, Chợ 

Đà Lạt,… 

7. Hướng dẫn viên :  nhiều kinh nghiệm, vui vẻ phục vụ 

nhiệt tình chu đáo  

2. Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi (năm 

sinh 2009 – 2014): ½ vé (tiêu 

chuẩn: 01 suất ăn + ghế ngồi, ngủ 

chung với ba mẹ). 

3. Trẻ em từ 04 tuổi (năm sinh 

2015 về sau) trở xuống: miễn phí, 

gia đình tự túc lo cho bé. 02 

người lớn chỉ kèm theo 01 trẻ 

em miễn phí, trẻ em thứ 2 tính 

½ vé. 

 Điểm đón khách:  

1. Tourist Hoàng Châu  - Đ/c: Số 778 Âu Cơ, F.14, Q.Tân Bình, TP.HCM. 

2. Cổng Công ty Điện Lực Chợ Lớn - Đ/c: Số 1A, Thuận Kiều, Quận 5, TP.HCM. 

3. Nhà Văn Hóa Thanh Niên – Đ/c: Số 4 Phạm Ngọc Thạch Q 1. 

4. Ngã 4 Hàng Xanh (Cây xăng số 3 Comeco – cách vòng xoay Hàng Xanh 200m, hướng 

đi cầu Văn Thánh). 

5. Ngã 4 Thủ Đức - Quận 9, TP.HCM. 

 (Hướng dẫn viên sẽ liên hệ hẹn trực tiếp với Quý khách trước ngày khởi hành) 

            
 

 
 

 
 


