
 

 

New Tour 2019 vip 

TOUR ĐÀ LẠT – DU THUYỀN- XỨ SỞ 

THẦN TIÊN- WONDER RESORT 4 SAO 
 NÔNG TRẠI HOA VẠN THÀNH : TẤT CẢ CÁC LOÀI HOA- & TRÁI : BÍ ĐỎ 

KHỔNG LỒ- CÀ CHUA ĐEN-DÂU TÂY….., VƯỜN HỒNG, ĐỒNG TIỀN, CẨM TÚ 

CẦU…. 

 “SĂN  MÂY GIỮA CỔNG TRỜI” LINH QUY PHÁP ẤN 

 NHÀ MÁY TRÀ RƯỢU, ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 

 ĐỒI CHÈ CẦU ĐẤT 

 TIỆC NƯỚNG (BBQ) HÀN QUỐC 

 TIỆC BUFFET RAU KHÔNG GIỚI HẠN 

 BBQ THỊT RỪNG ĐÀ LẠT  

 
 PHƢƠNG TIỆN : ĐI VỀ BẰNG XE 

 THỜI GIAN: 3 NGÀY 3 ĐÊM 

 KHỞI HÀNH : TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN 

 TIÊU CHUẨN : 2 SAO  

 

Thành phố Đà Lạt với hàng chục địa điểm du lịch khiến du khách phải băn khoăn lựa chọn cho hành trình 

của mình, Bên cạnh những địa điểm du lịch Đà Lạt truyền thống nổi tiếng với du khách gần xa như Thung 

Lũng tình yêu, Đồi mộng mơ,...thì các địa điểm du lịch mới nổi tiếng ở Đà Lạt thời gian gần đây như Đồi 

Chè Cầu Đất, Nông Trại Vạn Thành , du thuyền Hồ Tuyền Lâm… hay săn mây cổng trời Linh Quy Pháp Ấn 

cũng đang trở thành tâm điểm yêu thích của du khách hiện nay. Hãy cùng chúng tôi khám phá và trải 

nghiệm ẩm thực và cả cảm giác được ăn các món nóng hổi, vừa thổi vừa "tươi" trong cái thời tiết lạnh thì 

còn chờ gì nữa bạn hãy xách ba lô lên và đi ngay thôi 

ĐÊM 01: TP.HCM – ĐÀ LẠT   

21h00: Xe và Hƣớng Dẫn Viên đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành rời Thành Phố đi Đà Lạt.Quý khách 

nghỉ đêm trên xe. 

 

NGÀY 1: BUFFET TẠI WONDER RESORT- DU THUYỀN TRÊN HỒ TUYỀN LÂM – TIỆC 

NƯỚNG (BBQ) – KHU DÃ NGOẠI NAM QUA- BBQ HÀN QUỐC  (Ăn Sáng, Trưa, tối) 

06h30 :Quý khách dùng điểm tâm Buffet tại Wonder Resort đẳng cấp 4 sao bên cạnh hồ bơi đẹp nhất Đà Lạt 

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. 

09h30 : Đoàn khởi hành đến Hồ Tuyền Lâm – quý khách du ngoạn bằng thuyền trên Hồ Tuyền Lâm – nơi 

gặp gỡ giữa Suối và Rừng. Hồ Tuyền Lâm đƣợc tạo thành bởi dòng suối Tía (hay còn gọi là Da Trea), 

Tuyền Lâm là nơi gặp gỡ của sông suối và núi rừng và theo thuyết Ngũ hành tƣơng sinh thì Tuyền Lâm là 

nơi bắt nguồn sự sống của vạn vật bởi lẽ: Thủy sinh Mộc. Mặt hồ quanh năm xanh biếc, hiếm khi có sóng 

lớn. Rừng thông ba lá phủ kín những ngọn núi, quả đồi quanh đó, trải ngút ngàn tầm mắt. Tất cả cùng hòa 

quyện, vẽ nên bức tranh thiên nhiên yên tĩnh, thanh bình và thơ mộng lạ kỳ. 

Quý khách du ngoạn cảnh hồ, phóng nhìn tầm mắt để tận hƣởng không khí trong lành, mát mẻ và cực kì dễ 

chịu. 

10h00: Quý khách đến Khu dã ngoại Nam Qua – thƣ giãn bên những gian nhà Sàn, ngồi lên những chòi lá 

trên Hồ có thể câu cá thƣởng ngoạn. Quý khách có thể tham gia cƣỡi ngựa để trãi nghiệm cảm giác thú vị 

hay cỡi voi dạo rừng. 

(Tour mở: Áp dụng cho quý Khách thanh niên, khách thích khám phá,mạo hiểm ( không khuyến khích cho 

trẻ nhỏ và ngƣời lớn tuổi) Thời gian từ cuối tháng 10 - cuối tháng 12.Tham gia tour quý Khách chuẩn bị 

quần áo tay dài, giày thể thao. 

Quý Khách theo chân ngƣời hƣớng dẫn vào rừng, băng rừng, lội suối để “săn” những lá phong chuyển 

màu.Trên đƣờng đi quý Khách sẽ thấy những cây cổ thụ to, lớn, những cây phong chuyển sang sắc vàng 

hoạc đỏ. Thi thoảng lại thấy những nhành lan nỏ hoa tuyệt đẹp, và có ngƣời lại may mắn thì hái cả đƣợc 

nấm linh chi, đông trùng hạ thảo, hay những trái cây rừng nhƣ: mãn cầu, sim….. .. Cùng chụp hình, ngắm 

cảnh, tận hƣởng cảm giác lạ lạ, hồi hộp khi đi rừng. (phụ thu từ 25.000 đ đến 100.000 đ/Khách tùy số lƣợng 

đăng ký)) 

Sau đó, trở lại với KDL Nam Qua, quý Khách dùng buổi trƣa, 

11h30: Qúy khách dùng tiệc nƣớng BBQ tại bàn với các  món  nhƣ:  

1. Nai nướng,  

2. Heo rừng nướng,  

3. Cá lóc kho tộ,  

4. Lẩu cá Hồi,  

5. Salad trộn, 

6. Trứng chiên Nam Qua….. 

7. Cơm trắng 

8. Tráng miệng. 

Buổi chiều: 

13h30: Đoàn lên thuyền khởi hành trở về đất liền, 1 lần nữa quý khách ngắm toàn cảnh Hồ Tuyền Lâm lúc 

về chiều  

14h00: Về đến Khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi 

 

16h00: Xe đƣa đoàn tham quan Nhà Thờ Domain De Maria – hay còn gọi là nhà thờ Mai Anh – tọa lạc 

trên quả đồi Mai Anh. Trong nhà thờ có tƣợng Đức Mẹ đứng trên quả địa cầu tạc theo hình mẫu của phụ nữ 

Việt Nam, do Jonchère - một kiến trúc sƣ ngƣời Pháp thiết kế. 

16h30: Quý khách tham quan “ Rừng Hoa Khô” - showroom hoa tƣơi bảo quản nghệ thuật lớn nhất Việt 

Nam. Hàng chục loại hoa, lá đƣợc sấy khô và bảo quản theo công nghệ Nhật Bản, giúp lƣu giữ hoa từ 3 đến 

5 năm. Hoa sấy khô đa sắc màu đƣợc các nghệ nhân cắm và trƣng bày theo nhiều phong cách đầy sáng tạo 



 

và ấn tƣợng, hoặc “biến hóa” thành những con búp bê hoa ngộ nghĩnh, xinh xắn. Những bức tranh phong 

cảnh Đà Lạt sống động đƣợc “vẽ” bằng hoa tƣơi sấy khô sẽ làm “mãn nhãn” du khách. 

17h00: Quý khách tham quan Quảng Trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hƣơng check in chụp hình  

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 nướng 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 nướng   

15   Khoai lang   

16   Bắp Mỹ     

17 Cơm Cơm chiên trứng tỏi   

18 Lẩu  Lẩu kim chi Hàn Quốc 

19 Nước uống Nước lọc sả chanh   

20 Tráng miệng Trái cây      

 

NGÀY 02: NGÔI LÀNG CỦA NGƯỜI LÙN-NÔNG TRẠI RAU CỦ QUẢ -  BUFFET RAU -ĐỒI 

CHÈ CẦU ĐẤT (Ăn Sáng, Trƣa) 

07h00: Quý khách dùng điểm tâm tại Nhà hàng, sau đó khởi hành tham quan các thắng cảnh nổi tiếng nơi 

phố núi. 

8h00: Qúy khách tham quan XỨ SỞ THẦN TIÊN- ngôi làng của những ngƣời lùn- xinh xắn và thơ mộng 

Fairytale Land. Ngôi làng đƣợc bao quanh bởi những hàng cây Tùng và tràn ngập các loài hoa đầy sắc màu. 

Cƣ dân sinh sống là những ngƣời luôn vui vẻ và yêu đời, check in vọng gác của kẻ si tình. 

         Quý khách tham quan Hầm rƣợu vang Vĩnh Tiến, xem các công đoạn của công nhân trong nhà máy 

chế biến rƣợu, trà Atiso, đông trùng hạ thảo…. 

09h00: Quý khách đến với Fresh Đà Lạt – điểm tham quan mới của Đà Lạt 

Fresh Đà Lạt mang sứ mệnh giới thiệu cái tinh túy của nền nông nghiệp công nghệ cao nhƣ: 

Hoa cảnh, hệ trồng rau sạch thủy canh, vƣờn dâu, vƣờn bí khổng lồ, vƣờn hoa quán cà phê không gian   rộng 

mở  

Khu vƣờn hoa: Cẩm Tú Cầu, Hoa Hƣớng dƣơng ……  

11h00: 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. 

 Qúy khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 



 

Buổi chiều:  

15h00: Quý Khách tập trung tại Khách sạn, 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. 

17h30:  Qúy khách 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…)(nghỉ đêm tại Đà Lạt) 

 

NGÀY 3: CHỢ ĐÀ LẠT- CỔNG TRỜI- BẢO LỘC - TP.HCM  (Ăn sáng, Trưa)    

07h00 : Quý khách trả phòng, dùng điểm tâm tại nhà hàng  

08h00: Quý Khách đi chợ Đà Lạt mua quà cho ngƣời thân. 

08h30 : 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. 

11h30 : Đến thị xã Bảo Lộc. Đoàn dùng bữa trƣa với thực đơn : 

1.Heo rừng xào lăn 

2.Lẩu dưa chua 

3.Cá kho tộ 

4.Salad trộn trứng 

5.Gà kho sả ớt 

6.Rau xào tỏi 

7.Cơm trắng, tráng miệng trà đá 

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 công ty. Những thắc mắc, khiếu nại sẽ dựa 

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

 

 


