
TOUR ĐÀ LẠT 2N2Đ “CỰC RẼ - CỰC NGON - CỰC HẤP
DẪN” ĐẠI TIỆC BUFFET SUỐT CHƯƠNG TRÌNH

KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP THIÊN HÙNG VĨ
=> Giám giá cực mạnh: 998.000đ/khách

CÀ PHÊ CHỒN MÊ LINH
KDL HOA SƠN ĐIỀN 
NHÀ THỜ MAI ANH 
KHÁM PHÁ THÁC PONGOUR
BUFET BỮA SÁNG
TIỆC NƯỚNG (BBQ) HÀN QUỐC
TIỆC BUFFET RAU KHÔNG GIỚI HẠN
BBQ THỊT RỪNG ĐÀ LẠT 

ĐÊM 01: TP.HCM – ĐÀ LẠT (Nghỉ đêm trên xe)

21h00:Xe  và  HDV  Cty  Du  lịch  Công  đoàn  Điện  Lực  Việt  Nam  –EVNTOUR
đónĐoàntại  Nhà Văn Hóa Thanh Niên –  Số 4,  đường Phạm Ngọc Thạch,
Quận 1. Khởi hành rời TP. Hồ Chí Minh đi Đà Lạt 
Quý Khách thư giản nghỉ ngơi trên xe. HDV sẽ giới thiệu đến quý khách về chương trình trải
nghiệm và những điều lý thú mà đoàn sắp sửa được cảm nhận trong chuyến hành trình. Cty
Du lịch Công đoàn Điện Lực Việt Nam – EVNTOURkính chúc quý khách một
chuyến tham quan đầy niềm vui và hạnh phúc!



NGÀY 01: (ĂN SÁNG) – THAM QUA CAFE MÊ LINH –  HOA SƠN ĐIỀN TRANG–
BUFFET RAU(TRƯA) –NHÀ THỜ MAI ANH  - BUFFET BBQ HÀN QUỐC (TỐI)

05h30: Đoàn đến Đà Lạt, đoàn bắt đầu hành trình tham quan trước khi về khách sạn nhận phòng
07h00: Quý khách dùng điểm tâm sáng
08h00:Xe đưa đoàn  chinh  phục “Con Đường Tơ Lụa Đà Lạt”  tuyệt đẹp,  dừng chân

tham quan trang trại  Cà Phê Chồn Mê Linh, tìm hiểu cách sản xuất  Cà Phê
Chồn, thưởng thức ly Cafe Chồn thơm ngon, ngắm nhìn toàn cảnh hồ Đập Cam
Ly.

09h30:Đoàn tiếp tục khám phá  Kdl Hoa Sơn Điền Trang,với bàn tay phật khổng lồ
cuốn hút du khách bởi nét đẹp hoang sơ, một số cảnh đẹp trong khuôn viên khu
du lịch như:  Cánh Đồng Tam Giác Mạch, Khu Vườn Hoa Hồng Cổ Sapa,  Hồ Thác
Nước, Con Đường Hoa Đào Nhật Bản,  Khu nhà gỗ trên cây, Cây đa ngàn năm,
Thác nước 7 tầng… Tất cả nằm trong khu rừng nguyên sinh 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.Sau đóqúy khách về khách sạn nhận phòng
nghỉ ngơi.

14h30: 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 và mua sắm tại cửa hàng đồ len đặc trưng của vùng đất Tây
nguyên.Tiếp tục xe đưa quý khách đến với Nhà ga xe lửa một trong nhà ga cổ kính
nhất Đông dương còn sót tại Việt Nam
Tiếp đến Đoàn 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

18h00:Xe đưa quý Khách đi dùng buổi tối với thực đơn đặc biệt: BBQ nướng với
các món hấp dẫn tại Đà Lạt.

Tối:  Quý khách tự do khám phá Đà Lạt về đêm: Chợ đêm Đà Lạt, Hồ Xuân Hương và
khám phá ẩm thực đường phố Đà Lạt: Bánh tráng nướng, Sữa đậu nành.....

NGÀY 2: BUFFET(SÁNG) - QUẢNG TRƯỜNG –THÁC PONGOUR –(ĂN  TRƯA)BẢO
LỘC- TP.HCM 

07h00 : Quý khách trả phòng, dùng điểm tâm điểm tâm Buffet sáng.

08h00:  Xe đưa đoàn tham quan  Quảng Trường Lâm Viên:  Chụp hình lưu niệm tại
công viên với biểu tượng của Đà Lạt“Bông Hoa Dã Quỳ khổng lồ” nằm bên Hồ
Xuân Hương thơ mộng… 



09h30:Xe đưa đoàn đến với Đức Trọng, đoàn tham quan Thác Pongour quý kháchsẽ bị
“choáng ngợp” trước ngọn thác Pongour, tuyệt đẹp hùng vỹ với độ cao khoảng
30m, rộng 120m. Dòng nước đổ ầm ầm từ trên cao xuống hồ nước lớn tung bọt
trắng xóa vang vọng khắp núi rừng.Nơi đây được tổ chức định kỳ lễ hội mùa xuân
vào rằm tháng giêng hàng năm với nhiều trò chơi dân gian, các nghi lễ văn hóa
truyền thống của các dân tộc bản địa.

11h30:Đoàn tiếp tục đến thị xã Bảo Lộc. Đoàn dùng bữa trưa với đặc sản Mỳ Quảng
hoặc Bún Bò Bảo Lộc, 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. 

GIÁ TOUR BAO GỒM:

 Xe đời mới có máy lạnh, đưa đón khách đi theo chương trình tour.
 Khách sạn : Đoàn Vượng, An Thủy, Ý Lan,hoặc các khách sạn khác tương đương 2 sao (3 

khách/phòng)
 Ăn uống theo chương trình tour: 01 bữa sáng tại nhà hàng + 01 buffet sáng + 3 bữa ăn chính (1

Buffet rau  + 01BBQ Hàn Quốc + 01 bữa đặc sản địa phương)
 Hướng dẫn viên nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến

 Vé tham quan theo chương trình
 Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách+Nước uống:1 chai 500ml/ngày/khách

 Quà tặng nón du lịch: 1 nón EVNTOUR/khách

 Bảo hiểm du lịch 20.000.000 VND

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM:
 Giặt ủi, điện thoại, ăn uống ngoài chương trình …..

 Chi phí sử dụng dịch vụ và các điểm ngoài chương trình..
 VAT 10%.
 Phòng 02 khách: Phụ thu 250,000đ/khách/đêm
 Phụ thu phòng đơn: 300,000đ/phòng/đêm.
 Giai đoạn Lễ/Tết: Phụ thu 650,000đ/khách
 Giai đoạn Hè T5, T6, T7: Phụ thu 350,000đ/khách

GIÁ VÉ  DÀNH CHO TRẺ EM:
 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé
 Trẻ em 5 - 9 tuổi: 65% 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 dưới 05 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).

LƯU Ý
 Lịch trình thăm quan có thể thay đổi linh hoạt theo thực tế nhưng vẫn đảm bảo

đầy đủ các điểm theo chương trình.
 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, du lịch EVNTOUR 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 5 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới, hoặc
hoàn trả lại toàn bộ số tiền khách đã đăng ký trước đó.

LKH: Tối thứ 6 hàng tuần
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