
 CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH SÀI GÒN THÀNH CÔNG 

Địa Chỉ VP: Tầng 6, Tòa Nhà Cinotec – 282 Lê Quang Định, Phường 11, 
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
 

 

SÀI GÒN THÀNH CÔNG TOURIST & EVENT 

XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU 

TOUR ĐÀ LẠT 3 NGÀY 3 ĐÊM – KHỞI HÀNH HÀNG TUẦN 

 

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA TOUR ĐÀ LẠT:  

1. Điểm tham quan đẹp - mới lạ có trong Tour Du Lịch Đà Lạt lần này (Quê Gardern, Fairytale 

land, TTC World Thung Lũng Tình Yêu, KDL Đồi Mộng Mơ, Bảo Tàng Tượng Sáp, Công Viên 
Kỳ Quan Thế Giới, Bảo Tàng Tranh 3D, Nhà Thờ Domain, Quảng Trường Lâm Viên, Cây Thông 

Không Cô Đơn...) 

2. Ăn uống ngon - thịnh soạn - độc đáo - nổi bật với tiệc Buffet Trưa 3 Miền + Tiệc Buffet Rau tại 
Đồi Rô Bin. 

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

chất lượng). 

4. Xe vận chuyển chất lượng cao (100% sử dụng xe Huyndai Universe 29-33-45 chỗ chất lượng 
cao).   

5. 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) 

22h00: 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 Đà Lạt - bắt đầu cho 1 
hành trình Tour Đà Lạt hấp dẫn. 

Điểm đón 1: 22h00 Nhà Văn Hóa Quận 5, 105 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5. 

Điểm đón 2: 22h30 Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 04 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Q1. 

Điểm đón 3: 23h00 Cây xăng Comeco, Ngã 4 Hành Xanh, Phường 21, Quận Bình Thạnh. 

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

Điểm đón 5: 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 Tour Đà Lạt 3 ngày 3 đêm -  dừng chân, nghỉ ngơi, thư giãn tại các trạm dừng chân trên cung 

đường đoàn đi qua. 

 

NGÀY 1: ĐÀ LẠT - QUÊ GARDERN - FAIRYTALE LAND - 3D WORLD ĐÀ LẠT - BUFFET RAU 
 (ĂN SÁNG, ĂN TRƯA, ĂN TỐI)  

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:  

+ QUÊ GARDERN còn có tên gọi là "THIÊN ĐƯỜNG SỐNG ẢO PHONG CÁCH NHẬT BẢN NGAY 

TẠI ĐÀ LẠT ", Với diện tích 20.000m2 QUE Garden được bao quanh bởi một rừng thông xanh ngát 
xanh nên dù bạn tia máy góc nào thì bạn cũng có một hậu cảnh siêu đẹp, siêu mướt, siêu yên bình. 
Đó là chưa kể đến cánh đồng hoa đủ màu sắc, vườn cây bonsai được chăm chút kỹ lưỡng, hồ cá 

KOI đủ loại, hòa cùng kiến trúc được thiết kế "rất Nhật" sẽ giúp bạn có được những bức ảnh vô cùng 
lạ, vô cùng nổi bật và độc đáo. 



 

 

+ Tham quan DALAT FAIRYTALE LAND – Điểm check in “hot hit” khi đặt chân tới thành phố Đà 
Lạt. Được truyền cảm hứng từ ngôi làng cổ tích Hobbit ở phía Bắc New Zealand ở đây tái hiện lại 

những ngôi nhà nhỏ xinh, nơi sinh sống của những người lùn thân thiện và mến khách. Một khu làng 
nhỏ với những ngôi nhà tí hon nhiều sắc màu kèm theo những câu chuyện cổ tích khác biệt của chủ 
nhà. Gặp gỡ cô trưởng làng hóm hỉnh, nàng tiểu thư Jones đỏng đảnh và mụ phù thủy lắm chiêu 

cùng chiếc chổi thần. Check in đường hoa cùng hàng loạt bức tranh tường 3D “cực ảo”.  

 

 

 

 



+ Ghé thăm đường Hầm Rượu Vang Vĩnh Tiến sang chảnh mang đậm dấu ấn Châu Âu. Thưởng 
thức các loại vang hảo hạng siêu ngon đến từ thương hiệu Vĩnh Tiến Đà Lạt. Tham quan nhà máy 

sản xuất trà Atiso và rượu vang Vĩnh Tiến. Và còn vô vàn điều thú vị khác đang chờ các bạn đến 
khám phá. 

 

+ 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. 

11h30: Quý khách dùng bữa cơm trưa tại nhà hàng. 

Thực đơn cho bữa ăn: 

1. Rau Đà Lạt luộc _ trứng 

2. Bò áp chảo 

3. Đọt xu xào tỏi 

4. Cá suối chiên _ mắm me 

5. Cá lóc kho tộ 

6. Sườn non ram tôm 

7. Canh chua cá bông lau 

8. Cơm trắng + trà đá + Tráng miệng  

12h00: Xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

15h00: Đoàn khởi hành đến Check in Bảo Tàng Tranh 3D WORLD ĐÀ LẠT - PHIM TRƯỜNG 3D 
THỰC TẾ ẢO LẦN ĐẦU TIÊN XUẤT HIỆN TẠI ĐÀ LẠT  



 

Phim trường 3D dành cho quý khách hàng đam mê nhiếp ảnh!  

+ Hơn 50 điểm check-in sống ảo. 

+Tha hồ lạc mình trong mê cung gương, vào là quên luôn nỗi buồn. 

+ Lúc đi hết mình lúc về hết năng lượng vì được chụp ảnh quá nhiều. 

17H00: 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. 

 

Thực đơn cho bữa ăn (thực đơn có thể thay đổi theo qui định nhà hàng): 

1. Buffet rau 

2. Hai set thức ăn dùng kèm lẩu: 

Léguda 01( Thịt + nấm): Thịt bò Úc, thịt heo, giò sống, thịt nai, trứng gà,ức gà, bò viên, chim cút, đậu 

khuôn, nấm đông cô, nấm đùi gà, nấm bào ngư. 

Léguda 02 (Hải sản + nấm):  Tôm, mực nút, cá diêu hồng, vây cá hồi, nghêu lụa, mực viên, bạch tuộc, 

đậu hủ non, nấm bạch tuyết, nấm bào ngư, nấm đùi gà, nấm linh chi nâu.  

3. Cánh gà chiên nước mắm 

4. Cơm chiên rau củ 



Kết thúc chương trình. 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 

NGÀY 2: ĐÀ LẠT VIEW - TTC WORLD THUNG LŨNG TÌNH YÊU - BUFFET 3 MIỀN - NHÀ THỜ 
DOMAIN DE MARIE (ĂN SÁNG, TRƯA)  

07H00: Xe đưa quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng Cafe Đà Lạt View - Nơi có khung cảnh 
đẹp nổi bật tại Đà Lạt. Cùng dùng bữa sáng, uống cafe và chụp hình săn mây tại đây.  

 

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

+ TTC World – Thung lũng Tình Yêu hiện là hợp nhất 2 khu du lịch Thung lũng Tình yêu + Đồi 
Mộng Mơ với tổng diện tích lên đến 137 ha. Khu du lịch này đã nhận được nhiều giải thưởng, danh 
hiệu uy tín như: Top 10 Thương hiệu tiêu biểu hội nhập Châu Á - Thái Bình Dương 2018; Top 7 điểm 
tham quan du lịch hàng đầu Việt Nam 2019; Song song mức đầu tư lên đến 40 triệu đô la Mỹ cho các 

hạng mục khu vui chơi trong nhà, ngoài trời với đầy đủ các phân khu thì TTC World – Thung lũng 

Tình yêu còn được đầu tư 4 triệu đôla Mỹ cho hàng loạt hạng mục phục vụ về cảnh quan. Hàng loạt 
hạng mục đầu tư lớn đi cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ thể hiện quyết tâm của TTC 
Hospitality trong việc đưa TTC World – Thung lũng Tình yêu lên một tầm cao mới và cũng là chìa 

khóa giúp KDL đem đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách khi đến thăm xứ sở sương mù. 

 

+ Đoàn lần lượt khám phá, tham quan các hạng mục ấn tượng: Mê cung tình yêu, Bảo tàng tượng 
sáp, Đồi vọng cảnh, Công viên kỳ quan thế giới, đạp vịt thưởng ngoạn. 

 

   

 

12h30: Quý khách dùng bữa trưa Buffet tại nhà hàng 3 miền trong khuôn viên TTC World Thung 

Lũng Tình Yêu. 



 

 

Kết thúc bữa ăn trưa - xe đưa đoàn về lại khách sạn nghỉ ngơi. 

Chương trình buổi chiều đoàn khởi hành check in hàng loạt các điểm tham quan sau: 

15H00: Đoàn khởi hành tham quan Nhà Thờ Domain The Maria – một công trình kiến trúc độc đáo 

vừa mang phong cách Tây Âu xen kẽ với những nét kiến trúc Tây Nguyên thuần túy. Ngoài ra, quý 

khách có thể mua sắm những sản phẩm len tốt do chính những trẻ mồ côi nơi đây tạo ra. 

+ Đoàn đến tham quan, chụp hình tập thể tại 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).  

 

Buổi tối: 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 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 dùng điểm tâm sáng Buffet.  



08H00: Quý khách tạm biệt Đà Lạt. 

+ Trên đường về đoàn dừng chân tại Cafe Mê Linh là một quán cà phê nằm nép mình giữa hồ Mê 

Linh, bình yên và xanh mát với hệ cảnh quan thiên nhiên trù phú. Mát mẻ, trong lành, thân thiện và 

cực kì hiếu khách, Cafe Mê Linh đáp ứng tất cả những "tiêu chí" mà bạn cần cho chuyến đi nhiều 

trải nghiệm, thoải mái, thư giãn và ngập tràn niềm vui. (Lưu ý: Chi phí nước uống, tham quan, 

chụp ảnh tự túc) 

 

 

 

+ Rời Cafe Mê Linh đoàn di chuyển theo cung đường tơ lụa Tà Nung - đến chùa Linh Ẩn hay Linh 

Ẩn Tự còn được mêṇh danh là Thiền viêṇ Trúc Lâm thứ 2 của Đà Laṭ. Gây ấn tượng mạnh với 

tượng Phật Quan Âm cao 70m. Được bao boc̣ bởi rừng thông baṭ ngàn, xanh biếc. Toạ lac̣ yên bình 

trên ngoṇ đồi cao phía sau là rừng núi. Phía trước là Thác Voi ngày đêm tuôn chảy taọ nên môṭ vi  ̣

thế đắc điạ “toạ sơn ngoa ̣thủy”. Quý khách cùng tham quan - hành hương - cầu bình an, sức khỏe 

cho bản thân và gia đình. 

 

 

 

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.  

Thực đơn cho bữa ăn: 

1.   Bắp cải xào thịt heo                

2.   Lẩu chua cá bông lau              

3.   Cá rô phi chiên xoài bằm                                   

4.   Thịt kho đậu     

5.   Salad trộn dầu giấm 

6.  Trứng chiên hành        

7.   Cơm trắng – Trà đá 

8.   Tráng miệng 

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 NGÀY THƯỜNG: KHỞI HÀNH TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN 

1.590.000 VNĐ/KHÁCH - TIÊU CHUẨN 2 SAO 

GIÁ TOUR TẾT DƯƠNG LỊCH: KHỞI HÀNH TỐI 31/12/2020 



1.890.000 VNĐ/KHÁCH - TIÊU CHUẨN 2 SAO 

GIÁ TOUR TẾT ÂM LỊCH TÂN SỬU: 

 KHỞI HÀNH TỐI M2, TỐI M3, TỐI M4 

2.390.000 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, 33 (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: Theo Tiêu chuẩn 2 sao : phòng mới, trang bị đầy đủ tivi, tủ lạnh, máy nước nóng. 
điện thoại, wifi, thang máy di chuyển.  

+ Cty sẽ cung cấp tên + hình ảnh khách sạn cụ thể cho quý khách trước mỗi đợt khởi hành.  

+ Giá tour trên áp dụng tiêu chuẩn lưu trú 2,4 pax/phòng 

+ KHÔNG PHỤ THU PHÒNG 2 NGƯỜI 

+ CÁC TRƯỜNG HỢP PHỤ THU NHƯ SAU: 

1. Khách đi nhóm 1 người: 

+ Ngày thường - phụ thu 300.000đ/phòng/2đêm (Tiêu chuẩn phòng riêng dành cho 2 khách – 1 
giường 1m6). 

+ Ngày Tết Tây - phụ thu 500,000đ/phòng/2đêm (Tiêu chuẩn phòng riêng dành cho 2 khách – 1 

giường 1m6). 

+ Ngày Âm Lịch - phụ thu 700,000đ/phòng/2đêm (Tiêu chuẩn phòng riêng dành cho 2 khách – 1 
giường 1m6). 

2. Khách đi nhóm 3 người:  

+ Ngày thường - Phụ Thu 200.000đ/Phòng/2 đêm (Tiêu chuẩn phòng dành cho 4 khách – 2 giường 
1m6). 

 

+ Ngày Tết Tây - phụ thu 300.000đ/Phòng/2đêm (Tiêu chuẩn phòng dành cho 4 khách – 2 giường 

1m6). 

+ Ngày Tết Âm Lịch - phụ thu 400.000đ/Phòng/2đêm (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) 

+ Trẻ em từ 6 đến 10 tuổi phải mua 70% vé du lịch của người lớn:  

+ 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 

Buffet tại Thung Lũng Tình Yêu + 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 hai. 

+ 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 ăn uống, cafe tại các khu du lịch)  

+ 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: 22h00 Nhà Văn Hóa Quận 5, 105 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5. 

Điểm đón 2: 22h30 Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 04 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Q1. 

Điểm đón 3: 23h00 Cây xăng Comeco, Ngã 4 Hành Xanh, Phường 21, Quận Bình Thạnh. 

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

Điểm đón 5: 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 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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