
CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH SÀI GÒN
THÀNH CÔNG

SÀI GÒN THÀNH CÔNG TOURIST & EVENT

XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU

TOUR ĐÀ LẠT 3 NGÀY 3 ĐÊM 2019

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA TOUR ĐÀ LẠT: 

 Điểm  tham  quan  đẹp  -  mới  lạ (Cầu  Vàng  Đà  Lạt, Phim  Trường  Happy  Hill, Hồ  Vô
Cực, Đường  Hầm  Đất  Sét, Thác  Đatanla, Dinh  1  Bảo  Đại  -  King  Palace, Cổng  Trời
Bali, Quảng Trường Lâm Viên, Cây Thông Không Cô Đơn...)

 Ăn uống ngon - thịnh soạn - độc đáo - nổi bật với tiệc  BBQ Nướng Hàn Quốc + Tiệc Buffet
Rau tại Đồi Rô Bin.

 Khách sạn chuẩn 2 sao - Đẹp - Mới (Nói không với các khách sạn Cũ Kỹ, Ẩm Mốc, Kém
chất lượng).

 Xe vận chuyển chất lượng cao (100% sử dụng xe Huyndai Universe 29-45 chỗ chất lượng
cao).  

 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.  

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT TOUR ĐÀ LẠT 3 NGÀY 3 ĐÊM



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

Điểm đón 1: 21h30 Nhà Văn Hóa Quận 5, 105 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5.

Điểm đón 2: 22h00 Sân vận động Quân Khu 7 - Cổng Nhà Hàng Vườn Phố, A2 Phan Đình Giót, 
Phường 2, Q Tân Bình.

Điểm đón 3: 22h30 Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 04 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Q1.

Điểm đón 4: 23h00 Cây xăng Comeco, Ngã 4 Hành Xanh, Phường 21, Quận Bình Thạnh

Điểm đón 5: 23h15 Ngã 4 Thủ Đức, P. Hiệp Phú, Quận 9

Điểm đón 6: 23h30 Siêu thị Lotte Mart, Ngã 4 Amata, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

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:  CẦU  VÀNG  ĐÀ  LẠT  -  CHÙA LINH  PHƯỚC  -"CỔNG  TRỜI  BALI"-  DINH  1  KING
PALACE - QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - CHỢ ĐÊM ĐÀ LẠT (ĂN SÁNG, ĂN TRƯA) 

05H30: Quý khách đến Đà Lạt. Vào nhà hàng làm vệ sinh cá nhân sau đó dùng điểm tâm sáng.

06H30: Xe đưa quý khách tham quan: 

 Check in Cầu Vàng Đà Lạt này chính là phiên bản mini của Cầu Vàng Đà Nẵng. Điều
kiện địa hình ở đây không cho phép thực hiện một cây cầu “sao y bản chính”. Vì thế,
phiên  bản  nhỏ  hơn  nhưng  vẫn  giữ  được  tinh  thần  và  vẻ  đẹp  của Cầu Vàng Đà
Nẵng. Đặc biệt, khi lên ảnh, cây cầu vẫn toát lên được sự hoành tráng và chất thơ,
đẹp mộng mơ không kém gì phiên bản gốc. 

 

 Đoàn đến tham quan Chùa Linh Phước ngôi chùa độc đáo bậc nhất Đà Lạt, hấp dẫn nhiều
du khách bởi vẻ đẹp cầu kỳ nhưng đến từ những mảnh ve chai đơn giản, trong sân chùa có
con rồng dài 49 m được làm bằng 12.000 vỏ chai lọ, bên dưới là hồ nước và hòn giả sơn cho
nên chùa có tên gọi khác là “chùa ve chai”.



+  Tiếp tục hành trình. 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.

12H00: Quý khách đến Đồi Rô Bin dùng Buffet Rau Vô Tận  tại nhà hàng Leguda nằm trên đỉnh đồi -
cùng tận hưởng cảm giác ngắm nhìn Đà Lạt từ trên cao.

13H00: Sau khi dùng bữa trưa. Quý khách có thể tự do chụp hình tại Đồi Rô Bin. Đặc biệt với 1 góc
ảnh đang rất hot "Cổng Trời Bali - Phiên bản Đà Lạt". Lưu ý: Chi phí Combo chụp ảnh + nước
uống 80.000đ/ khách (Chi phí tự túc). Sau đó xe sẽ đưa đoàn về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi.

CHƯƠNG TRÌNH BUỔI CHIỀU 



Đoàn khởi hành tham quan các địa điểm sau:

16H00: Tham quan Dinh 1 Bảo Đại King Palace – nằm trên một ngọn đồi cao 1550m so với mực
nước biển, xung quanh được bao bọc bởi rừng thông già. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên xinh đẹp, đây
còn là một công trình kiến trúc độc đáo với dáng vẻ cổ kính. Dinh 1 Đà Lạt là một trong những địa
điểm du lịch mà du khách không thể nào bỏ qua khi đến với Đà Lạt. Nơi đây được  bình chọn là một
trong top 10 địa điểm du lịch mà bạn không thể nào bỏ qua khi đến với Đà Lạt.

 

17H00: 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). 

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

(Đoàn tự túc dùng buổi tối) 

NGÀY 2: PHIM TRƯỜNG HAPPY HILL - THÁC ĐATANLA - HỒ VÔ CỰC - NƠI TÌNH YÊU BẮT
ĐẦU - ĐẢO CÔ ĐƠN - TIỆC BBQ NƯỚNG HÀN QUỐC  (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

07H00: Xe đưa quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng Đà Lạt.

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

 Phim Trường Happy Hill Đà Lạt là một trong những chủ đề bàn tán nhiều nhất trên các trang
mạng xã hội hiện nay. Phim trường Happy Hill Đà Lạt được giới trẻ mệnh danh là ”thánh địa
sống ảo triệu view”. Có thể nói khi đứng ở bất cứ góc độ nào trong phim trường này thì du
khách có thể cho ra được một bức ảnh đẹp lung linh. Khiến bao nhiêu người mơ ước và muốn
xách balo đến đây check in ngay địa điểm du lịch hot nhất hè 2020 này.



 Tham quan Thác Datanla. Là một trong những địa điểm du lịch lý tưởng của du khách. Khi du
khách đến đây tham quan có thể trút bỏ được hết những buồn phiền. Những lo toan trong
cuộc sống bộn bề lo toan. Những công việc tấp nập trong thành phố. Nhưng khi đến đây du
khách sẽ được thả hồn vào với núi trời. Được tham gia chơi những trò chơi mạo hiểm. Cùng
với gia đình ngắm hình quanh cảnh thiên nhiên. Chụp cho mình những bức ảnh đẹp nhất. Để
không bao giờ quên được những kỷ niệm khi bạn đến tham quan Đà Lạt.

12h30: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng sau đó quý khách về khách sạn nghỉ ngơi.
 
Chương trình buổi chiều đoàn khởi hành check in hàng loạt các điểm tham quan sau:
14H00: Đoàn khởi hành check in Đường hầm điêu khắc (Đường hầm đất sét). Đến đây, du
khách như lạc vào thế giới cổ tích với vô số những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật: Khỉ, voi, rắn, rùa,
ếch, xe vespa cổ, xe mô tô, xe ngựa, thác hoa, các công trình kiến trúc nổi tiếng tại Đà Lạt và đặc
biệt là Ngôi nhà đất sét đầy đủ tiện nghi. Tất cả đều được làm từ chất liệu đất đỏ có tại Đà Lạt với
công thức pha trộn đặc biệt.
 
+ Đến Hồ Vô Cực còn có tên gọi là "Nơi Tình Yêu Bắt Đầu",  nơi đang khiến hội sống ảo "đứng
ngồi không yên" với nhiều góc sống ảo độc đáo, lên hình ảo diệu. Hồ Vô Cực là khu tiểu cảnh đẹp
mắt gồm hai bức tượng khổng lồ ở giữa, hướng mặt vào nhau, xung quanh được bao bọc bởi những
cánh rừng thông xanh bạt ngàn. Với những tín đồ "sống ảo" đỉnh cao, dù đứng ở góc chụp nào cũng
có thể tạo ra nhiều tấm ảnh ấn tượng, xuất thần. Với cảnh quan thiên nhiên ngỡ như đang ở trời Âu
cùng khí hậu mát mẻ, trong lành, nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến "bùng nổ" thu hút giới trẻ check-in
trong năm 2020 này.



 

17H00: Quý khách dùng tiệc BBQ nướng Hàn Quốc tại nhà hàng. Sau đó về khách sạn nghỉ ngơi.
Kết thúc lịch trình.

NGÀY 3: ĐÀ LẠT - TP.HỒ CHÍ MINH (ĂN SÁNG, ĂN TRƯA)

Sáng: Quý khách trả phòng khách sạn.
07H00: Xe đưa đoàn đến với Nhà Hàng Đà Lạt View dùng điểm tâm sáng. Sau bữa ăn sáng đoàn tự
do chụp hình tại 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. 

08H00: Xe dừng chân tại Chợ Đà Lạt - Quý khách tự do mua sắm, dạo chơi. Sau đó lên xe về lại Tp.
Hồ Chí Minh.

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: KHỞI HÀNH TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN

1.590.000 VNĐ/KHÁCH - TIÊU CHUẨN 2 SAO

GIÁ TOUR ĐÃ BAO GỒM CÁC DỊCH VỤ SAU:

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 15
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 29 (Thaco Town), 45 (Huyndai Universe) 

  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 ( Duy Vinh, Hoàng Quân, Phố Lạnh...hoặc khách sạn khác
tương đương): 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 2,4 pax/phòng

 KHÔNG PHỤ THU PHÒNG 2 NGƯỜI

 ÁP DỤNG PHỤ THU PHÒNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:
+ Khách đi nhóm 1 người: phụ thu 350.000đ/phòng/2đêm (Tiêu chuẩn phòng riêng dành cho 2
khách – 1 giường 1m6).
+ Khách đi nhóm 3 pax: Phụ Thu 200.000đ/Phòng/2 đêm (Tiêu chuẩn phòng dành cho 4 
khách – 2 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). Nếu trường hợp hai người
lớn mà kèm theo 2 trẻ em dưới 5 tuổi, thì em thứ hai trở lên phải mua 50% giá tour (để đảm
bảo tiêu chuẩn cho quý khách và chất lượng cho tour

 Trẻ em từ 6 đến 10 tuổi phải mua 70% vé du lịch của người lớn (Hai người lớn chỉ được kèm
1 trẻ em từ 06 đến 10 tuổi, bé thứ hai trở lên phải mua 1 suất giường đơn cho bé): 

 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 từ đủ 11 tuổi trở lên phải mua 100% giá tour như người lớn.

ĂN UỐNG.

 Ăn sáng: 02 Bữa ăn sáng thường (tô + ly) + 01 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 tại đồi Rôbin.

 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. (Các trường hợp quý
khách có tiền sử tim mạch, đột quỵ, người trên 80 tuổi - sẽ không được áp dụng chính sách
bảo hiểm).  

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.

 Ăn, uống café tại các quán, các khu du lịch,....

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

 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

ĐIỀU KHOẢN HỦY TOUR

 Hủy dịch vụ trước 10 ngày khởi hành: mất phí 30% vé tour.
 Hủy dịch vụ trước 05 – 10 ngày khởi hành: mất phí 50% vé tour.

 Hủy dịch vụ trước 03 – 05 ngày khởi hành: mất phí 75% vé tour.

 Hủy dịch vụ trước 0 – 03 ngày khởi hành: 100% giá vé tour.

ĐIỂM ĐÓN –TRẢ KHÁCH

Điểm đón 1: 21h30 Nhà Văn Hóa Quận 5, 105 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5.



Điểm đón 2: 22h00 Sân vận động Quân Khu 7 - Cổng Nhà Hàng Vườn Phố, A2 Phan Đình Giót, 
Phường 2, Q Tân Bình.

Điểm đón 3: 22h30 Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 04 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Q1.

Điểm đón 4: 23h00 Cây xăng Comeco, Ngã 4 Hành Xanh, Phường 21, Quận Bình Thạnh

Điểm đón 5: 23h15 Ngã 4 Thủ Đức, P. Hiệp Phú, Quận 9

Điểm đón 6: 23h30 Siêu thị Lotte Mart, Ngã 4 Amata, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Ghi chú

 Thứ tự chương trình có thể thay đổi theo sự sắp xếp của công ty để phù hợp với tình hình
thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan đã nêu trong chương trình.

 Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai, dịch bệnh…hoặc do có sự cố,
có sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa…
thì Cty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình, tạm ngưng lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an
toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh. Công
ty sẽ giúp khách đến trường hợp tốt nhất.

 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ đoàn (15
khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 15
khách, cty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 4 ngày và sẽ thỏa
thuận lại ngày khởi hành mới, hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền khách đã đăng ký trước đó.

 Đối với khách hàng từ 70 tuồi đến 85 tuổi, gia đình vá quý khách phải cam kết đảm bảo tình
trạng sức khỏe với cty chúng tôi trước khi tham gia tour. Nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra trên
tour, cty sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi tình huống.
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