
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DU LỊCH HẢI ĐĂNG                                                                                                           CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 2020

New Tour     2020 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 BUFFET RAU KHÔNG GIỚI HẠN

 BBQ THỊT RỪNG ĐÀ LẠT 

 PHƯƠNG 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 Haidangtravel 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 Hướng Dẫn Viên Hải Đăng Travel 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 – KHU DÃ 
NGOẠI NAM QUA (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 Bơi vô Cực



Với lối thiết kế thật ấn tượng, hồ bơi vô cực là nơi tuyệt vời sát ngay nhánh hồ Tuyền Lâm mà khách có thể 
đắm mình vào làn nước tươi 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 nước 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 được 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 tương 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 hưởng không khí trong lành, mát mẻ và cực kì dễ 
chịu.
10h00: Quý khách đến Khu dã ngoại Nam Qua – thư giãn bên những gian nhà Sàn, ngồi lên những chòi lá 
trên Hồ có thể câu cá thưởng ngoạn. Quý khách có thể tham gia cưỡi 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 người 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 người hướng dẫn vào rừng, băng rừng, lội suối để “săn” những lá phong chuyển 
màu.Trên đường 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 người lại may mắn thì hái cả được 
nấm linh chi, đông trùng hạ thảo, hay những trái cây rừng như: mãn cầu, sim….. .. Cùng chụp hình, ngắm 
cảnh, tận hưởng cảm giác lạ lạ, hồi hộp khi đi rừng. (phụ thu từ 25.000 đ đến 100.000 đ/Khách tùy số lượng 
đăng ký))
Sau đó, trở lại với KDL Nam Qua, quý Khách dùng buổi trưa,
11h30: Qúy khách dùng tiệc nướng BBQ tại bàn với các  món  như: 
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 đưa 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 tượng Đức Mẹ đứng trên quả địa cầu tạc theo hình mẫu của phụ nữ 
Việt Nam, do Jonchère - một kiến trúc sư người Pháp thiết kế.
16h30: Quý khách tham quan Ga Đà lạt:  Nhà Ga Xe Lửa Đà Lạt là ga xe lửa cổ nhất Việt Nam, là niềm tự 
hào của thành phố Đà Lạt. Mặt bằng của ga được tổ chức theo nguyên tắc gần như đối xứng
17h00: Quý khách tham quan Quảng Trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương check in chụp hình 
17h30: Xe đưa quý Khách đi dùng buổi tối tại nhà hàng . 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 02:  NGÔI LÀNG CỦA NGƯỜI LÙN - NÔNG TRẠI VẠN THÀNH -  BUFFET RAU -ĐỒI
CHÈ CẦU ĐẤT (Ăn Sáng, Trưa)



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 người lùn- xinh xắn và thơ mộng 
Fairytale Land. Ngôi làng được bao quanh bởi những hàng cây Tùng và tràn ngập các loài hoa đầy sắc màu. 

Cư dân sinh sống là những người luôn vui vẻ và yêu đời, check in vọng gác của kẻ si tình.
         Quý khách tham quan Hầm rượu vang Vĩnh Tiến, xem các công đoạn của công nhân trong nhà máy 
chế biến rượu, trà Atiso, đông trùng hạ thảo….
09h00: Quý Khách tham quan nông trại Vạn Thành gồm tất cả các loài hoa như: Hồng, cúc, đồng tiền, 

cẩm tú cầu….. được trồng thành hàng dãy, nở rộ khoe sắc trông rất đẹp mắt.

Ngoài ra, quý Khách còn được thấy các loại rau, trái cây đặc sản ở Đà Lạt như: ớt chuông, cà chua bi, cà 

chua đen, dâu tây….. (tùy vào mùa vụ sẽ có các nông sản phù hợp)

Quý Khách tham quan, chụp hình và thấy được quy trình chăm sóc hoa, nông sản của Đà Lạt.

11h00: Đoàn khám phá ẩm thực mới lạ hấp dẫn: “Buffet rau không giới hạn” thưởng thức hương vị tươi 
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 đưa đoàn tham quan Đồi Chè Cầu Đất.
Nơi  gắn liền  với  những ngọn đồi  ươm trà  xanh  mướt,  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, được tham quan tìm hiểu các khâu chế biến cho ra sản phẩm trà
Tiếp theo, khi đi dọc theo con đường 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 nước biển, có kích thước 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 thưởng 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 được 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, tượng bồ đề lạc ma, tượng 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 Tượng 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 người thân.



08h30 : Xe đưa 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 hư ảo của
ngôi chùa, làm du khách không khỏi ngỡ ngàng khi đến tham quan.

11h30 : Đến thị xã Bảo Lộc. Đoàn dùng bữa trưa 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

Thưởng 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 đưa quý khách về điểm đón ban đầu, kết thúc chương trình tham quan, chia
tay và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian sớm nhất. 

Lưu ý : “Nếu tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại, tour sẽ dời sang lịch khởi hành tiếp theo khi đủ điều kiện
khởi hành để đảm bảo các biện pháp phòng chống lại sự lây lan của dịch bệnh theo hướng dẫn của bộ Y Tế
và Chính Phủ“

GIÁ TOUR CHI TIẾT
LỊCH KHỞI HÀNH TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN TRẺ EM (6->10 Tuổi)

GÍA TOUR PHÒNG TỪ 3,4 KHÁCH  KS 2 SAO 1.599.000 VND 60% 
GÍA TOUR KS 3 SAO 2.099.000 VND 60% 
GÍA TOUR KS 4 SAO 2.499.000 VND 60% 

GIÁ TOUR BAO GỒM

Vận chuyển Xe đời mới máy lạnh, đón khách theo chương trình

Mỗi đợt khởi hành tối thiểu 40 khách.

Lưu trú  Khách sạn 2 SAO: Đoàn Vượng, An Thủy, ….hoặc các khách sạn khác tương đương 2 

sao….. Phòng 4  khách 
 Phụ thu phòng 2: 75.000 đ/khách/1 đêm (ngày thường) ( phòng 1 giường lớn)

 Phụ thu phòng 2: 125.000 đ/khách/1 đêm (dịp lễ) ( phòng 1 giường lớn)

 Phụ thu phòng 3: 50.000 đ/khách/1 đêm (dịp lễ) ( phòng 1 giường lớn, 1 giường 

nhỏ )
 Phụ thu phòng đơn: 1 phòng 1 khách: 400.000 đ/khách/2 đêm (ngày thường) và 

600.000 đ/khách/2 đêm (dịp lễ) ( phòng 1 giường lớn)
Trường hợp có khách đi lẻ, Hải Đăng ghép cho khách và khách không phải đóng phụ
thu.

 . *** Nếu quý khách có nhu cầu ở khách sạn 3-4-5 sao vui lòng liên hệ 

HAIDANGTRAVEL để được sắp xếp.



Ăn uống Thực đơn có thể thay đổi  1 số  món tương đương tùy thời diểm có đặc sản

Điểm tâm: 3 buổi  

 2 set Menu: 50.000 đ/suất (1tô bún, phở, hủ tiếu + 1 ly nước ngọt, sữa, café) 

 1 BUFFET TẠI RS WONDER

Ăn chính: 4 buổi

 1 Buffet rau: 100.000 đ/suất

 1 buổi tiệc thịt rừng: 170.000 đ/suất.

 2 buổi trưa: 90.000 đ/suất
Vé tham quan Vé vào cổng:

Rừng hoa khô, Du thuyền Hồ Tuyền Lâm,Khu Dã Ngoại Nam Qua, Làng Hoa Vạn Thành,

Fairylate Land, Wonder resort

Bảo hiểm 50.000.000 đ/Người/trường hợp
Trường hợp không được mua bảo hiểm du lịch : khách trên 80 tuổi , có các bệnh tiền sử về tim , 
đột quỵ ...

Hướng dẫn viên 1 HDV nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến

Nước suối, khăn 
lạnh,nón

Nước suối: 1 chai 500ml/ngày/khách

Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách

Nón du lịch: 1 nón HAIDANGTRAVEL/khách

Khuyến mãi Tấm hình tập thể (Quý khách đến công ty nhận hình sau khi kết thúc tour)

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM

Chi phí cá nhân Giặt ủi, điện thoại,ăn uống ngoài chương trình …..

Điểm tham quan Cáp treo RôBin, Máng trượt, cồng chiêng, Cỡi voi, ngựa tại hồ tuyền lâm, xe ôm lên cổng trời 
(nếu khách có nhu cầu)và các điểm ngoài chương trình.. , tham quan riêng tại Resort (nếu khách 
có nhu cầu)
Phí vào rừng ngắm lá phong từ 25.000 đ đến 100.000 đ / 1 khách tùy vào số lượng đăng ký,

Thuế VAT 10% 

Quý khách có thể 
sử dụng phương 
tiện khác (nếu có 
nhu cầu). Tham khảo
giờ và  giá vé dao 
động. 

Phương tiện Hành 
trình 

Hãng bay Giờ khởi hành Giá vé 

Máy bay SGN_DL
I

Vietnam airlines 6h45_ giờ đến 
6h55

từ 2.200.000đ_2.400.000đ

SGN_DL
I

Vietjet air 6h05_06h55 1.075.000đ_ 1.300.000đ

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM

Trẻ em dưới 5 tuổi Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. Hai người 
lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua 1/2 vé tour. Phụ thu ghế ngồi trên xe: 
40% giá vé/bé ( Nếu ba mẹ có yêu cầu)



Từ 6-10 tuổi  Khách sạn 2,3,4 sao: 60% vé tour

 Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với gia đình. Hai người lớn

chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 11 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua suất người lớn.

Trẻ em 11 tuổi Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH

1/ Khu Vực TP.HCM

20h30: Công ty :367 Tân Sơn P15 Quận Tân Bình (Trụ sớ mới)

21h00: Đón khách tại 03 Hoàng Việt ,  P4, Quận Tân Bình.

21h30: Đón khách tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 04 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1

21h45: Đón khách tại Cây xăng Comeco, Ngã 4 Hàng Xanh, Quận Bình Thạnh

22h15: Đón khách tại Ngã 4 Thủ Đức, Quận 9  

22h45: Siêu thị Lotte Mart, Ngã 4 Amata, Biên Hòa, Đồng Nai

GHI CHÚ

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay đổi.

 Du khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour 

không báo trước vui lòng chịu phí như ‘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 người thân, khi đi phải mang theo giấy 

khai sinh hoặc hộ chiếu. 
 Du khách tự quản lý tiền bạc tư 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.
 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và Hải Đăng. Những thắc mắc, khiếu nại sẽ

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

QUY ĐỊNH MUA TOUR VÀ HỦY TOUR

 Sau khi đăng ký, thanh toán ít nhất 50% tiền cọc và đóng hết 100% trước khởi hành 7 ngày. 

 Dời ngày khởi hành trước 10 ngày không mất phí, sau 8 ngày mất 20%.( Không tính ngày lễ và chủ nhật), chỉ 

được dời 1 lần.
 Sau khi đăng ký huỷ tour mất 10% giá tour 

 Từ 10 đến trước 8 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 30% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Từ 8 đến 6 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 50% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Từ 3-5 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 70% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Từ 2 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 100% giá tour.( Không tính ngày lễ và chủ nhật)

 Các quy định trên không áp dụng cho các dịp lễ và tết.

 Các ngày lễ tết việc dời ngày và hủy tour trước 15 ngày khởi hành mất 50% giá tour. Sau 15 ngày so với ngày 

khởi hành mất 100% giá tour.(Không tính ngày chủ nhật.)
 Sau khi hủy tour, du khách vui lòng đến công ty nhận tiền trong vòng 2 tuần kể từ ngày đăng ký tour. Chúng tôi

chỉ thanh toán trong thời gian 14 ngày nói trên. 
 Trường hợp hủy tour do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh hoặc do tàu thủy, xe lửa, máy bay 



hoãn/hủy chuyến, Hải Đăng Travel sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác ngoài 
việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng của tour đó.

HÌNH THỨC THANH TOÁN

 Thanh toán bằng tiền mặt tại Trụ sở chính, chi nhánh của Hải Đăng Travel hoặc công ty hỗ trợ thu tận nơi ( nếu

khách có yêu cầu)
 Chuyển khoản qua số tài khoản

Tên tài khoản : DƯƠNG PHAN QUỐC VĂN 

Số Tài Khoản  : 399168 Ngân Hàng ACB, Phòng Giao Dịch Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh

Nội dung:  Tour Đà Lạt –BBQ HÀN QUỐC + Ngày khởi hành:…, Tên khách:…, Số lượng:…

 Sử dụng Voucher, cung cấp mã số Voucher, đóng thêm phụ thu (nếu có). Du khách giữ Voucher và nộp lại cho 

công ty.
 Thanh toán bằng thẻ Visa ( thẻ từ, thẻ chip,…)

 Thẻ giảm giá, thẻ ưu đãi xuất trình khi đăng ký tour.

HAIDANGTRAVEL- THẮP SÁNG NIỀM TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HẢI ĐĂNG – HAIDANGTRAVEL
ĐC: 367 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

CẨM NANG DU LỊCH TUYẾN : ĐÀ LẠT

Tại Đà Lạt

- THÔNG TIN ĐÀ LẠT
1.Tổng Quan :
Thành phố Đà Lạt là tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng. Đà Lạt tiết trời mát lạnh và là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng ở khu vực miền Nam 
với các điểm tham quan nổi tiếng như Thung lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, Đồi Thông Hai Mộ, Thác Datanla.v.v.. thu hút hàng 
triệu lượt khách trong và ngoài nước.
2. Các điểm du lịch có thể tham quan ngoài chương trình: 
-  Vườn Hoa thành Phố , Thung lũng Tình yêu , Dinh I     Đà Lạt, Cung Nam Phương Hoàng Hậu,Biệt điện Trần Lệ Xuân , Ma 
Rừng Lữ Quán , Khu dã ngoại Phương Nam

3. Quán Ăn :

- Quán nem nướng Bà Hùng 328 Phan Đình Phùng (số cũ 254 Phan Đình Phùng), Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Mở cửa: 09:30–21:00 
Điện thoại: 063 3824 344
- Quán bánh ướt lòng gà Long - Thông Thiên Học, Tp. Đà Lạt Mở cửa· 12:00–19:30
- Quán phở Bằng - 18 Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Đà Lạt29. Quán bú riêu, bún cá Hương - 12B Phan Chu Trinh, P. 9, Tp. Đà Lạt
- Tiệm cháo gà - Chợ Đà Lạt, Tp. Đà Lạt, Lâm 
- Quán ốc Trang - Nguyễn Chí Thanh, Tp. Đà Lạt Mở cửa 04:00 PM - 10:00 PM 
4. Những quán café - giải khát ngon ở Đà Lạt
- Quán chè Như Ý - 59 Đường 3 Tháng 2, Tp. Đà Lạt Mở cửa · 07:00–18:00
- Quán kem dâu tây - 242D Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt. Mở cửa 07:00 - 22:00
- Quán An Cafe 63Bis Đường 3 Tháng 2, Tp. Đà Lạt Mở cửa 06:00 - 22:00
- Karaoke Ngọc Sương 14A, Bùi thị Xuân, phường 2, Thành phố Đà Lạt Sđt: 0633.548.777 
- Karaoke Thủy Mộc 08 Huỳnh Thúc Kháng, P.4, Đà Lạt - ĐT: 0633619789
5. Điểm vui chơi về đêm:

http://dalattrongtoi.com/du-lich-da-lat/dinh-i-da-lat.html
http://www.foody.vn/lam-dong/an-cafe
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.google.com.vn/search?espv=2&biw=1280&bih=894&q=nem+n%C6%B0%E1%BB%9Bng+b%C3%A0+h%C3%B9ng+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnPKylMj9fSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAaIGMjUAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwipzvvJ5dLRAhVIKpQKHTbxCPoQ6BMIiQEwEQ
javascript:void(0)
http://dalattrongtoi.com/du-lich-da-lat/khu-da-ngoai-phuong-nam-da-lat.html
http://dalattrongtoi.com/du-lich-da-lat/ma-rung-lu-quan-diem-den-cua-nhung-nguoi-yeu-da-lat.html
http://dalattrongtoi.com/du-lich-da-lat/ma-rung-lu-quan-diem-den-cua-nhung-nguoi-yeu-da-lat.html
http://dalattrongtoi.com/du-lich-da-lat/biet-dien-tran-le-xuan.html
http://dalattrongtoi.com/du-lich-da-lat/dinh-nguyen-huu-hao-cung-nam-phuong-hoang-hau.html


- Dalat Nights :quán này nằm trên một ngọn đồi cao tại lối vào thành phố Đà Lạt. 
- Uống cafe tại quán Phượt: Đây là địa điểm hẹn hò, gặp gỡ của những du khách có sở thích du lịch bụi.
6. Thuê Xe máy 
- Cho thuê xe máy Thuê Xe Đà Lạt Giá Rẻ - 38 Bùi Thị Xuân P2 Đà Lạt
   Phone: 01212 382838 Mr Trung
- Cho thuê xe máy Hoàng Anh - Địa chỉ 4K Bùi Thị Xuân P2 Đà Lạt
   Phone: 0989 008482 Mr Hoàng Anh
7. Hãng Taxi:
- Taxi Mai Linh 063.3.511.111
- Taxi Thắng Lợi 063.3.83.55.83
- Taxi Đà Lạt 063.3.55.66.55 - 063.3.533.222
8. Trang phục và giấy tờ
- CMND gốc hoặc hộ chiếu, bằng lái xe, các giấy tờ đặt chỗ và dịch vụ khác (nếu có)…
- Trẻ em có bản chính hoặc bản sao giấy khai sinh có chứng thực.
- Bản sao giấy đăng ký kết hôn (1 khách nước ngoài + 1 khách Việt Nam ở chung phòng)
- Quần áo :Các bạn chú ý nên mang theo những bộ quần áo gọn nhẹ, khăn, kem chống nắng, nón rộng vành, giầy đế thấp (bata 
hoặc giày thể thao là tốt nhất), trang phục giữ ấm, khăn quàng…Giày dép Khi đi du lịch bạn phải di chuyển thường xuyên và đi
bộ khá nhiều. Do đó bạn cần chuẩn bị giày, dép đế mềm để thuận tiện và thoải mái di chuyển.
9. Các đặc sản có thể mua làm quà:
- Đà Lạt có rất nhiều loại trái cây đặc sản … Bí quyết để mua trái cây ở Đà Lạt là mùa nào thức này, ví dụ nếu đến đây vào 
khoảng tháng 3-4 thì bạn có thể mua dâu tây, dâu tầm, còn đi tầm tháng 7 – tháng 10 thì nên mua hồng. 
- Rượu vang Đà Lạt là niềm tự hào của người dân xứ sở sương lạnh này. Ngoài ra, bạn còn có thể tìm đến trụ sở nhà máy vang 
Đà Lạt: Số 31 Ngô Văn Sở, TP. Đà Lạt..

http://thuexemaydalat.com/
http://thuexedalatgiare.com/
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