
Địa chỉ: 171 Phạm Ngũ Lão,Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Giấy phép lữ hành kinh doanh quốc tế: 79-893/2018/TCDL_GP LHQT 

 
 
 

TOUR 2 NGÀY 2 ĐÊM: KHÁM PHÁ ĐÀ LẠT MỘNG MƠ 

 
 

Khách sạn: 2 sao 

 

ĐÊM 01: TP. HỒ CHÍ MINH – ĐÀ LẠT 

21h00: Xe và Hướng dẫn viên của DU LỊCH TIÊN PHONG đón quý khách tại điểm hẹn để khởi 

hành đi tour Đà Laṭ 2 ngày 2 đêm. Trên đường đi, đoàn se ̃cùng HDV giao lưu, sinh hoaṭ và nghi ̉

ngơi trên xe 

NGÀY 1: TP. ĐÀ LẠT – ĐÀ LẠT VIEW – CỔNG TRỜI – CẦU TÌNH YÊU – KHU DU 

LỊCH FAIRYTALE LAND - QUÊ GARDEN – VƯỜN BONSAI - HỒ CÁ KOI - VƯỜN 

HOA CẨM TÚ CẦU – CẦU VÀNG - CHÙA LINH PHƯỚC ( Ăn sáng, trưa). 

Buổi sáng: 

05h30: Đến TP.Đà Lạt, xe đưa quý khách đến nhà hàng café Đà Lạt View để dùng điểm tâm. Tại 

đây, quý khách vừa dùng bữa sáng và vừa ngắm những làn sương trắng xóa chờ ánh nắng sớm 

mai đang lượn lờ xung quanh. Quý khách con được phóng tầm mắt đề ngắm nhìn day núi Voi 

hùng vĩ và rừng thông bát ngát. 

 

 

06h00: Qúy khách đi dùng bữa sáng 

Thực đơn: 1 phần ăn ( phở, bánh mình ốp la, hủ tiếu, bún bò) + 1 phần đồ uống ( cafe, trà atiso) 



 

7h30 Xe tiếp tục đưa quý khách tham quan KDL Dalat Fairytale - Xứ Sở Cổ Tích , đoàn tự do 

khám phá khu du lịch mang đậm hơi thở của các câu chuyện cổ tích thuở xa xưa như Bạch Tuyết 

và Bảy Chú Lùn, Công Chúa Ngủ Trong Rừng,...khám phá hầm rượu và thưởng thức rượu Vang 

Dâu miễn phí. 

 

Buổi trưa: 

10h00:Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng 

11h00: Xe đưa quý khách về khách sạn, nhận phòng nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: 

13h30: Xe đưa quý khách ghé tham quan Quê Garden - Vườn Bonsai - Hồ cá koi. Một địa điểm 

mới nổi , nơi nổi tiếng với khu vườn bonsai lá kim lớn nhất Việt Nam. Không chỉ vậy bao bọc 

xung quanh những cây bonsai lá kim này là những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ bằng những 

loài hoa nổi tiếng của Đà Lạt tạo ra một không gian vô vùng đặc sắc cho những người đam mê 

cái đẹp đến từ thiên nhiên.Bên cạnh đó QUE Garden còn thiết kế những hồ cá Koi đạt tiêu chuẩn 

Nhật Bản với hàng ngàn con cá Koi được lựa chọn kỹ lưỡng từ nhiều giống cá Koi khác nhau. 

Mang đến một không gian thư thái hoà quyện với thiên nhiên Đà Lạt. 

 

15h00: Quý khách tiếp tục khám phá cánh đồng hoa cẩm tú cầu. Từ lâu, cánh đồng cẩm tú cầu 

Trại Mát đã được nhiều cặp đôi lựa chọn làm nơi chụp ảnh cưới hay các bạn trẻ muốn nung nấu 

có một bộ ảnh thật "so deep". Mới đây, khu vực này còn vừa được nâng cấp với một cây cầu 

Vàng, khiến nhiều du khách bất ngờ. Phiên bản này nhỏ hơn bản gốc khá nhiều, thiết kế cũng có 

phần đơn giản hơn. Tuy nhiên, cây cầu này lại ghi điểm với cảnh sắc thiên nhiên xung quanh. 

Background là cả cánh đồng cẩm tú cầu rộng lớn khiến những bức ảnh chụp tại đây cũng ảo diệu 

chẳng kém. 

 

17h30: Xe đưa quý khách về laị khách saṇ nghi ̉ngơi. Quý khách tự túc dùng cơm tối và tư ̣do 

khám phá Đà Laṭ về đêm. 

Buổi tối: Quý khách tự do dạo chợ đêm Âm Phủ, tự do thưởng thức các món đặc sản. 

Kem Bơ Thanh Thảo (Nguyễn Văn Trỗi), Cafe Tùng nghe Nhạc Trịnh với không khí ấm áp bên 

hông nhà hát Hòa Bình, Chè Hé – 59 đường 3/2, Bánh Tráng Nướng – 112 Nguyễn Văn Trỗi… 

Nghỉ đêm tại Đà Lạt 

NGÀY 2: TP. ĐÀ LẠT - NÔNG TRẠI CÚN BUPPY FARM – LINH ẨN TỰ - ĐỒI CHÈ LONG 

ĐỈNH - TP. HCM 
 

Buổi sáng: 

06h30: Qúy khách trả phòng khách sạn. 

08h00: Xe đưa quý khách tham quan Puppy Farm đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của 

các bạn trẻ khi đến với Đà Lạt bởi dàn “soái ca” cún chất hơn nước cất. Thoạt nhìn các em hơi to 

xác, tạo cảm giác sợ hãi cho những bạn lần đầu đến đây, nhưng khi được tiếp xúc và làm quen 

được thì bạn chỉ muốn lăn xả và cưng nựng các em ấy mà thôi. 

 

 

Ngoài ra, Puppy Farm còn là nơi để bạn tham quan vườn cà chua/ vườn dâu công nghệ cao, vườn 

bí khổng lồ tận hưởng không khí trong lành cùng rau quả sạch chuẩn nhà trồng. Dành thời gian 

cả ngày đến đây bạn cũng không chán. 

09h00: Tiếp tuc̣ chương triǹh, xe cùng HDV se ̃đưa quý khách đế viếng thăm Linh Ẩn Tự nổi 

tiếng với bức tượng bồ tác cao nhất Việt Nam ( 72m). Đây đang là điểm hot nhất trong thời gian 

vừa qua. 



 

Buổi trưa: 

11h00:Quý khách đến với đồi chè Long Đỉnh - Nơi được ví như ốc đảo xanh mát bí mật giữa núi 

rừng Lâm Đồng, Long Đỉnh Organic Tea là nơi để bạn hít thật sâu bầu không khí trong lành, mát 

mẻ, hòa mình với không gian xanh mát, yên tĩnh giữa đồi chè bao la.Đặc biệt, tại đây còn vô số 

những góc check-in siêu đẹp như: chiếc cầu tình yêu màu trắng tinh dẫn thẳng ra giữa đồi chè, 

những bộ bàn ghế được đặt dọc quanh vườn chè, vườn hoa,… tha hồ cho bạn chụp ảnh. View hồ 

Phúc Thọ cũng là điểm khiến du khách yêu thích khi đến đồi chè Long Đỉnh. Mặt hồ phẳng lặng, 

nước trong xanh mang lại cho bạn cảm giác thư thái, nhẹ nhàng và thưởng thức tròn vị loại chè ô 

long đặc sản của vùng cao, ăn thực phẩm sạch. 

 

12h00: Qúy khách dùng cơm trưa tại Long Đỉnh Organic Tea . 

1. Salat Nhật 

2. Thịt kho trứng - dưa giá 

3. Cá bông lau kho tộ 

4. Tôm ram trà 

5. Đọt xu xào tỏi 

6. Canh chua tôm 

7. Cơm trắng 

8. Trà đá + tráng miệng thạch olong 

Buổi chiều: 

13h00:Qúy khách lên xe về TP.HCM. 

19h00:Quý khách về đến Thành phố Hồ Chí Minh, xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Kết thúc 

chuyến tham quan.Hướng dẫn viên DU LỊCH TIÊN PHONG thay mặt công ty gửi lời chia tay 

đến quý khách, hẹn gặp lại quý khách trong chuyến đi sau! 

 

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ! 

Tour bao gồm:  

 Vận chuyển: Xe ghế ngồi đời mới, máy lạnh. 

 Lưu trú: Khách sạn 2 sao, đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 4 người/ 1 phòng 

- Nếu ở 2 người: phụ thu 50.000đ/người/đêm ( phòng 1 giường) 

- Nếu ở 3 người: phụ thu 75.000đ/phòng/đêm ( phòng 2 giường) 

 Ăn uống 

 - Ăn sáng: 2 buổi tô + ly 

 - Ăn chính: 2 bữa ăn chính (110.000vnđ/xuất)  

- Vé tham quan: Tất cả vé vào cổng tham quan theo lịch trình 

 Bảo hiểm: Mức phí bồi thường 30.000.000 đ/Người/trường hợp 

 Hướng dẫn viên: HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, vui vẻ phục vụ chu đáo 

 Qùa tặng: Nón du lịch, nước suối chai 500ml/ngày, khăn lạnh 

 

Tour Không bao gồm: 

 Chi phí cá nhân: Giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, tắm nước ngọt tại các điểm tham 

quan. 

 Điểm tham quan: Điểm tham quan ngoài chương trình. 

 Thuế VAT 10%: Khách nào có nhu cầu xuất hóa đơn thì đóng thêm 10% giá tour. 

 

Chính sách 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, Bé thứ 2 trở đi phải mua ½ vé tour. Phụ 

thu ghế ngồi trên xe: 30% giá tour/ bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu) 

- Từ 5-9 tuổi: 75%  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 10 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua suất 

người lớn. 

- Trẻ em 10 tuổi: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 
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