
  

 
TOUR ĐÀ LẠT 3 NGÀY 3 ĐÊM – CHƯƠNG TRÌNH TOUR 

Nắc thang lên thiên đường, Nông Trại Cún - Puppi Farm, Cổng trời - Đà Lạt View, Phim trường "Lạc Trôi - 
Sơn Tùng Mtp", Bàn Tay Phật - Hoa Sơn Điền Trang, Cà Phê Mê Linh, Cây Không Cô Đơn,...Đang là những 
điểm tham quan gây sốt tại Đà Lạt trong thời gian vừa qua. Bạn sẽ cảm thấy khó khăn khi tìm 1 chương 
trình tour đi hết được những địa điểm này.  

Với chương trình tour Đà Lạt 3 ngày 3 đêm của Sài Gòn Thành Công Tourist - Event sẽ giúp bạn đáp ứng 
được điều đó. Một chương trình tour mang đến rất nhiều trải nghiệm thú vị từ điểm tham quan đẹp - mới lạ, 
Ăn uống ngon - thịnh soạn - độc đáo - nổi bật với tiệc BBQ 4* - Buffet Ngắm cảnh tại Đồi Rô Bin, Khách sạn 
chuẩn 2 sao - Đẹp - Mới, Dịch vụ chu đáo - ân cần đến từng chi tiết nhỏ. Chắc chắn sẽ mang đến 1 hành 
trình tour đầy ấp những kỉ niệm đẹp cho quý khách hàng.  

  

ĐÊM NGÀY 1: TP. HỒ CHÍ MINH – LÂM ĐỒNG (NGHĨ ĐÊM TRÊN XE) 

21h00: Xe và HDV Sài Gòn Thành Công Tourist & Event đón quý khách tại văn phòng công ty và các điểm hẹn khác trong 

chương trình đón, sau khi đón tại các điểm hẹn, xe khởi hành đưa đoàn đến Lâm Đồng.  

Trên xe quý khách nghỉ ngơi hòa quyện vào những giai điệu trữ tình lãng mạng về đêm. Trên đường đi xe dừng chân thư thư 

giãn tại các trạm dừng chân trên cung đường đoàn đi qua. 

 

 



NGÀY 1: CỔNG TRỜI – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM  – PUPPI FARM - QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN (ĂN SÁNG, 
ĂN TRƯA) 

04H00: Xe đưa quý khách đến với Linh Quy Pháp Ấn Tự - nơi nổi tiếng với Cổng Thần Đạo, Quán Chiếu Đường, Cổng Trời, 

quý khách sẽ cảm thấy như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh với không gian bao la, bát ngát hòa cùng cảnh sắc xanh tươi của 

những vườn trà, cafe bao quanh, ... Và đây cũng chính là nơi ca sỹ Sơn Tùng lấy cảm hứng cho MV Lạc Trôi gây tiếng vang 

lớn trong thời gian gần đây. (Quý khách có 2 lựa chọn để lên chùa: Đi bộ, hoặc đi xe thồ (xe ôm) tự túc chi phí). 

 

07H00: Quý khách vào nhà hàng làm vệ sinh cá nhân sau đó dùng điểm tâm sáng.  

08h00: Xe đưa đoàn tiếp tục cuộc hành trình đến Đà Lạt. 

10H00: Quý khách ghé thăm Thiền Viện Trúc Lâm hệ phái thiền tông do phật hoàng Trân Nhân Tông sáng lập, Thiền viện 

Trúc Lâm Đà Lạt là một cụm công trình phật giáo lớn nhất thuộc phường 10 Tp.Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng. Ngự trên đỉnh núi 

Phượng Hoàng hùng vĩ, trúc lâm thiền viện nhìn ra hồ Tuyền Lâm xanh trong và thơ mộng. Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt là nơi 

không thể bỏ qua của các phật tử phương xa mỗi lần ghé thăm  

 

11H00 Quý khách đến Đồi Rô Bin dùng Buffet Rau Vô Tận  tại nhà hàng sau đó quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ 

ngơi. 



 

CHƯƠNG TRÌNH BUỔI CHIỀU  

15H00: Xe đưa đoàn tham quan 2 địa điểm sau: 

Điểm 1: Nông Trại Cún Yêu - Puppy Farm - Điểm tham qua rất lạ và rất mới tại Đà Lạt - Ngoài dịp được vui đùa với bầy cún 

đa dạng về chủng loại, tinh nghịch và vô cùng đáng yêu. Du khách còn có cơ hội Check in tại vườn hoa Hướng Dương vàng 

rực, Tham quan và hái dâu tại Vườn dâu, Vườn Cherry, Vườn cà chua bi, Dưa Pepino, Bí khổng lồ. Hứa hẹn sẽ mang đến 

những phút giây thư giản tuyệt vời cho du khách: Từ người lớn tuổi đến các bé yêu trong gia đình. 

 

Điểm 2:  Quảng Trường Lâm Viên: với 3 biểu tượng đậm nét Checkin là biểu tượng Hoa Dã Quỳ, Biểu tượng bông 

Atisô, Cây Không Cô Đơn (Nằm lãng mạn, say đám bên Hồ Xuân Hương - 1 điểm check in mới đang được yêu thích). 



 

Kết thúc lịch trình buổi chiều. 

Xe đưa đoàn về khách sạn. 

Đoàn tự do khám phá thành phố cao nguyên về đêm thưởng thức những món đăc sản nướng và sữa đậu nành, mè đen và chè 

hé...vv 

(Đoàn tự túc dùng buổi tối)  

NGÀY 2: CHỤP HÌNH CHECKIN ĐÀ LẠT –  TIỆC BBQ NƯỚNG HÀN QUỐC - NẤC THANG LÊN THIÊN ĐƯỜNG 
- VƯỜN CẢM TÚ CẦU - ĐÀ LẠT VIEW  (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)  

07H00: Xe đưa quý khách dùng bữa sáng Buffet tại nhà hàng Đà Lạt 

Sau bữa ăn sáng đoàn khởi hành check in hang loạt các điểm tham quan sau: 

+ Nhà Thờ Domain The Maria – một công trình kiến trúc độc đáo vừa mang phong cách Tây Âu xen kẽ với những nét kiến 

trúc Tây Nguyên thuần túy. Ngoài ra, quý khách có thể mua sắm những sản phẩm len tốt do chính những trẻ mồ côi nơi đây tạo 

ra. 

+ Đoàn đến thưởng thức mứt đặc sản Đà Lạt Miễn Phí + nước cốt dâu tằm/chanh day + trà Atiso miễn phí. Cảm nhận hương 

vị ngọt ngào nới cao nguyên thơ mộng. 

+ Trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt. Được xây dựng năm 1927, thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Moncet. Điểm nhấn 

của ngôi trường là dãy lớp học được xây theo kiểu vòng cung. Gạch xây tường là gạch trần đỏ được vận chuyển từ Pháp sang. 

Phía ngoài là tháp chuông với kiến trúc rất độc đáo. 

+  Ga Đà lạt: Nhà Ga cổ nhất Đông Nam Á 



 

 

12H00: Quý khách dùng tiệc BBQ nướng Hàn Quốc tại nhà hàng 4*. Sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. 

 

14H30: Đoàn khởi hành tham quan - Cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu: Địa điểm tình cờ được biết đến khi một đôi bạn trẻ chia 

sẻ ảnh cưới của mình lên Facebook và hàng trăm câu hỏi về địa điểm này. Chỉ sau một thời gian chia sẻ cánh đồng hoa này đã 

trở thành điểm check in không thể thiếu tại Đà Lạt. 

 



 

15H30 Đoàn đến check - in tại Sunny Farm. Một không gian dễ thương với vô vàn những góc sống ảo cùng khung cảnh tuyệt 

vời, ấn tượng nhất là "Nấc Thang Lên Thiên Đường" đang làm mê mẩn giới trẻ. Sẽ là điểm đến vô cùng thú vị cho những tâm 

hồn lỡ yêu vùng đất cao nguyên này. 

 

16H30: Đoàn ghé tham quan Đà Lạt View. Với khung cảnh “sương khói mờ nhân ảnh”, khuôn viên ngắm toàn cảnh Đà Lạt 

thơ mộng và nổi bật lên đó là hình ảnh Cổng Trời Chắc chắn là điểm check-in mới mẽ không thể bỏ qua cũng là nơi để quý 

khách thả lòng ngắm thành phố Đà Lạt yên bình mùa đông.  



 

17H00 Quý khách dùng Cơm tối tại Nhà Hàng Đà Lạt View - Một không gian ẩm thực sang trọng, tinh tế. 
Phóng tầm mắt nhìn trọn Đà Lạt từ trên cao. 

Sau khi dùng cơm xong quý khách có 2 sự lựa chọn: 

Thứ Nhất: Ghé chợ tham quan, hoặc dạo hồ xuân hương. 

Thứ Hai: Quý khách có nhu cầu tham gia đêm lửa trại,  Uống Rượu Cần,  Ăn Thịt Nướng, Giao Lưu Văn Hóa Với Người 

Tây Nguyên, xe sẻ đưa quý khách đi (Điều kiện đi là số lượng phải từ 10 người trở lên – Giá vé từ 120.000 – 140.000 tùy 

số lượng đăng ký) 

 



Tối Nghỉ đêm lại Đà Lạt tự do tham quan Chợ Đà Lạt về đêm tha hồ thưởng thức các đặc sản nơi đây hoặc thưởng thức ly 

coffee. 

NGÀY 3: ĐÀ LẠT - HOA SƠN ĐIỀN TRANG - COFFEE MÊ LINH - TP.HỒ CHÍ MINH (ĂN SÁNG, ĂN TRƯA) 

Sáng: Quý khách trả phòng khách sạn, ăn sáng buffet. 
07H30   Xe đưa quý khách đến với “Cung đường tơ lụa”-một con đường dài uốn lượn như một dãi lụa mềm vắt lưng chừng 

núi,một bên là đồi núi cao, một bên là vực thẳm đầy những rặng thông vài chục năm tuổi. Quý khách thỏa sức ngắm cảnh và thả 

hồn an nhiên với núi rừng. 

 
Điểm đến đầu tiên, quý khách tham quan khu du lịch mới nhất của Đà Lạt “Hoa sơn điền trang”,  được giới trẻ lùng sục check 

in cho ra những “bức ảnh lung linh, huyền ảo tuyệt với” với những cảnh được cho hot nhất 2019: Bàn tay Phật khổng lồ hay 

còn gọi là bàn tay may mắn, cánh đồng tam giác mạch, khu vườn hồng cổ sapa, hồ thác nước, tiểu cảnh quanh hồ, con đường 

hoa đào Nhật Bản (được nhập nguyên cây lớn từ Nhật), khu nhà gỗ trên cây, cổng trời, cây đa ngàn năm tuổi, thác nước 7 

tầng…  

 



09H00 Tiếp tục cuộc hành trình quý khách dừng chân tham quan trang trại Cà phê Mê Linh. Tại đây, quý khách có thể tham 

quan và tìm hiểu cách thức sản xuất cà phê chồn trực tiếp hay quý khách có thể thưởng thức ly cafe thơm ngon (chi phí ăn 

uống tự túc) và ngắm nhìn toàn cảnh hồ Đập Cam Ly thơ mộng. Quý khách có thể mua những sản phẩm dệt tơ tằm tại đây. 

 
Trưa:          Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng Tâm Châu (Lộc An). Tại đây quý khách cùng nghe kể lại câu 
chuyện về “Tứ đại danh trà” thưởng thức trà miễn phí. 
 
Chiều:  Sau khi dùng cơm đoàn lên xe khởi hành về lại Tp.HCM 

19H00: Đoàn về đến TP.HCM - HDV Du Lịch SÀI GÒN THÀNH CÔNG chia tay quý khách hẹn ngày gặp lại! Kết 

thúc chuyến tham quan! 

GIÁ TOUR:  

GIÁ TOUR NGÀY THƯỜNG: 

1.289.000VNĐ/KHÁCH - TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN 2 SAO 

1.789.000VNĐ/KHÁCH - TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN 3 SAO 

2.189.000VNĐ/KHÁCH - TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN 4 SAO 

GIÁ TRÊN ÁP DỤNG CHO TOUR GHÉP ĐOÀN 

KHỞI HÀNH TỐI THỨ NĂM HÀNG TUẦN 

ÁP DỤNG THÁNG 02 - 03 - 04/2019 (HHÔNG ÁP DỤNG LỄ, TẾT) 

  

DỊCH VỤ BAO GỒM 

VẬN CHUYỂN (Tùy theo số lượng khách đăng ký thời điểm hiện tại, SÀI GÒN THÀNH CÔNG sẻ bố trí xe phù 
hợp cho đoàn). 

 Mong quý khách hàng thông cảm, do đây là tour khách lẻ ghép đoàn nên mỗi đợt tối thiểu 20 khách, 
trường hợp không đủ số lượng khách khởi hành thì tour được dời sang lịch khởi hành tiếp theo (Cty sẽ  
thông báo cho quý khách trước 3 ngày khởi hành, nếu quý khách không sắp xếp được thì Sài Gòn Thành 
Công sẽ hoàn 100% tiền cọc cho quý khách). 

 Xe ghế ngồi 16, 29, 45 chỗ 

  Đời mới - Máy lạnh - Phục vụ đúng theo lộ trình ghi chú. 
 Tài xế Nhiệt tình  - Vui vẻ - Tác phong chuyên nghiệp. 

LƯU TRÚ 

 Khách Sạn: Tiêu chuẩn 2 sao: phòng mới, trang bị đầy đủ tivi, tủ lạnh, máy nước nóng. điện thoại, wifi, 
thang máy di chuyển.  

 Giá tour trên áp dụng tiêu chuẩn lưu trú 4 pax/phòng 

TRƯỜNG HỢP YÊU CẦU PHÒNG RIÊNG: 

+ Các bạn đi nhóm 2 pax muốn yêu cầu phòng riêng phụ thu 200.000đ/phòng/2 đêm. (Tiêu chuẩn phòng 
riêng biệt có WC riêng – 1 giường 1m6). 

+ Các bạn đi nhóm 3 pax muốn yêu cầu phòng riêng phụ thu 200.000đ/phòng/2 đêm (Tiêu chuẩn phòng 
riêng biệt có WC riêng – 2 giường 1m6). 

+ Các bạn đi nhóm 1 pax muốn yêu cầu phòng riêng phụ thu 400.000đ/phòng/2đêm  (Tiêu chuẩn phòng 
riêng biệt có WC riêng – 1 giường 1m6). 

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM 

 Trẻ em từ 1 -  5 tuổi:  được miễn phí vé tour (gia đình tự lo cho bé) 
 Trẻ em từ 6 đến 10 tuổi phải mua 70% vé du lịch của người lớn. 



 TIÊU CHUẨN TRẺ EM 70% VÉ TOUR 
 Có suất ăn các bữa theo tiêu chuẩn người lớn. 
 Có ghế ngồi trên xe như người lớn. 
 Có nón du lịch, nước suối, bảo hiểm 
 Ngủ chung với cha mẹ. 
 Trẻ em 11 tuổi trở lên phải mua 100% giá tour như người lớn. 

ĂN UỐNG. 

 Ăn sáng: 01 Bữa ăn sáng thường (tô + ly). 02 bữa sáng Buffet tại nhà hàng. 
 Ăn chính: 02 Bữa chính tiêu chuẩn du lịch (6 món + tráng miệng + khăn lạnh + trà đá) + 01 bữa BBQ 

nướng Hàn Quốc + 01 bữa Buffet rau (Có kèm thịt - cá - nấm) tại đồi Rô Bin. 
 Thực đơn phong phú, đa dạng, đậm chất núi rừng 

ĐIỂM THAM QUAN. 

 Tất cả các điểm tham quan bao gồm trong chương trình. 
 Các điểm tham quan không thay đổi hay cắt giảm (Khi chưa có sự đồng ý của quý khách), nhưng có thể vì 

một số lý do có thể thay đổi thứ tự tham quan cho phù hợp. 

NHÂN SỰ THEO TOUR 

Thực hiện theo chương trình ghi chú bao gồm: 01 hướng dẫn viên/xe 

BẢO HIỂM DỊCH VỤ  

Bảo hiểm du lịch với phí bồi thường tối đa: 20.000.000 đồng/trường hợp. (Có thể linh động theo yêu cầu của quý 
khách).   

QUÀ TẶNG 

Mỗi khách được tặng 01 nón du lịch, mỗi ngày 01 khăn thơm, 01 chai nước suối 500ml. 

DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM 

+ Ăn uống, tham quan, mua sắm ngoài chương trình. 

+ Ăn tối ngày tour thứ nhất. 

+ Xe ôm lên xuống tại chùa Cổng Trời – Linh Qui Pháp Ấn. 

+ Ăn, uống café tại café Chồn Mê Linh, Đà Lạt View. 

+ Cáp treo tại Đồi Rô Bin. 

+ Phí nước uống, đồ ăn tại Sunny Farm - Nấc thang lên thiên đường.. 

+ Vé vào khu tham quan tính phí - tại KDL Fresh Đà Lạt. 

+ Chương trình giao lưu cồng chiêng với đồng bào dân tộc tây nguyên. 

+ Phí Tàu/ Xe offroad di chuyển đến cây Cô Đơn: 100.000 đ/khách/2 chiều ra vào. 

+ Các khoản phí tự túc trong chương trình tour. 

+ Chi phí nước uống, giặt ủi tại khách sạn. 

+ Thuế VAT. 

+ Tiền típ cho HDV và Tài Xế 

ĐIỂM ĐÓN –TRẢ KHÁCH 

Điểm đón 1: 21h00 Sân vận động Quân Khu 7 - Cổng Nhà Hàng Vườn Phố, A2 Phan Đình Giót,  Phường 2, Q 

Tân Bình. 

Điểm đón 2: 21h30 Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 04 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Q1. 

Điểm đón 3: 22h00 Cây xăng Comeco, Ngã 4 Hành Xanh, Phường 21, Quận Bình Thạnh 



Điểm đón 4: 22h30 Ngã 4 Thủ Đức, P. Hiệp Phú, Quận 9 

Điểm đón 6: 23h00 Siêu thị Lotte Mart, Ngã 4 Amata, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 

 


