
 

 

TOUR 5 SAO 

TÀ ĐÙNG - TUYỆT TÁC TÂY NGUYÊN 

BUÔN MÊ THUỘT 

 TÀ ĐÙNG “VỊNH HẠ LONG TÂY NGUYÊN” 

 THÁC DRAY NU 

 LỘI HỒ CƯỠI VOI 

 LÀNG CAFÉ TRUNG NGUYÊN 

 
 PHƢƠNG TIỆN : ĐI VỀ BẰNG XE 

 THỜI GIAN: 3 NGÀY 3 ĐÊM 

 KHỞI HÀNH : TỐI THỨ 5 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 chúng tôi khám phá Tây Nguyên nếu bạn đang có ý định du lịch đến đây nhé 

 

ĐÊM  1: TP HỒ CHÍ MINH – TÀ ĐÙNG (VỊNH HẠ LONG TÂY NGUYÊN) 

Xe và hướng dẫn viên đón đoàn rời TP Hồ Chí Minh theo QL14 đi Buôn Mê Thuột qua Sóc Bombo, Bù 

Đăng, đƣờng mòn Hồ Chí Minh 

 

NGÀY 1: TÀ ĐÙNG _BUÔN MÊ THUỘT (Ăn sáng, trưa, tối) 

 

05h00: Đến Tà Đùng, quý khách dùng điểm tâm sau đó  

Quý khách lên thuyền 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.  



 

11h00: Dùng buổi trƣa tại nhà hàng, nghỉ  ngơi. 

12h30: Quý khách đến với làng dân tộc H’Mông để thấy đƣợc khung cảnh sinh hoạt ngày thƣờng của họ. 

Cộng đồng dân tộc H’mông sinh sống trong một ngôi làng nằm tách biệt và ẩn sâu dƣới chân núi. 

Ngôi làng đƣợc bao phủ một mảng xanh của đồi cà phê, cao su trên cao nguyên, hai bên đƣờng đi là 

những ngôi nhà bƣng ván mái tranh khá đơn sơ và giản dị nhƣ chính vẻ ngoài của ngƣời dân tộc 

thiểu số. 

Đến đây, du khách có thể cảm nhận đƣợc vẻ đẹp hoang sơ tựa bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ẩn 

mình dƣới ngọn đồi cao su bạt ngàn, cà phê nặng trĩu hạt. 

Nếu đi vào mùa thu hoạch cà phê thì bạn có thể thấy rõ hơn sự nhộn nhịp của ngƣời dân khi thời 

điểm vào mùa tới, khiến nơi đây sống động, đầy ắp tiếng cƣời đùa của trẻ em cũng nhƣ ngƣời lớn lan 

tỏa khắp các sƣờn đồi.  

14h00: Quý khách tiếp tục khởi hành đến với Buôn Mê Thuột. 

17h00: Đến Buôn Mê Thuột về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi 

18h00: Xe đƣa đoàn dùng buổi tối với những món ăn đậm sắc Tây nguyên 

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

nhé. 

 

NGÀY 02: 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 tộc Tây Nguyên tham 

quan tìm hiểu về lịch s  và văn hóa vùng đất này.  

 au 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 Buôn Đôn 

Đến với Buôn Đôn-Thanh Hà, quý khách sẽ đƣợc giới thiệu chu đáo về cả văn hóa, phong tục tập 

quán địa phƣơng, chế độ Mẫu hệ độc đáo qua khu nhà Dài Ê đê dài nhất Tây Nguyên, khu mộ Voi 

Pak Ku – H’Panh, khu tưởng niệm Vua săn voi, …...  

 au đó, quý khách trãi nghiệm lên cầu treo đung đƣa lắc lƣ, cầu treo sẽ đƣa bạn đến khu tắm sông, 

ghềnh đá mát rƣợi. Hoặc th  sức với khu trò chơi dân gian, đi cầu thăng bằng, bắn nỏ…  

Hoặc đăng kí cƣỡi voi đi dạo lững thững bên bờ sông ngắm trọn vẹn bảy nhánh thác, hoặc lên thuyền 

đi dạo dọc dòng sông Serepok, tha hồ ngắm nghía cánh rừng Khộp Yokdon, những đàn chim bay về 

rừng trong áng chiều rực rỡ.  

16h00: Khởi hành về lại Buôn Mê Thuột, 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 03: BUÔN MÊ THUỘT – THÁC DRAY NUR- TP.HCM (Ăn sáng, trưa) 

Buổi sáng:                  

06h00: Dùng điểm tâm, làm thủ tục trả phòng, xe đƣa du khách tham quan thác Dray’Nu. Đây là một trong 

những dòng thác hùng vỹ và gắn liền với nhiều huyền thoại nhất Tây Nguyên, dùng cơm trƣa sau đó 

tiếp tục lộ trình về TP.HCM,… 

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

Hẹn Gặp Lại! 

 

 


