
 

TOUR TÀ ĐÙNG - ĐÀ LẠT  
Check in 

 BUFFET RAU – CƠM LAM + THỊT NƯỚNG 

 KDL TÀ ĐÙNG – CẦU KÍNH DUY NHẤT CỦA TÂY NGUYÊN 

 DU THUYỀN HỒ TÀ ĐÙNG 

 NÔNG TRẠI CÚN -PUPPY FARM 

 ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT - HỒ VÔ CỰC 

 VĨNH MINH TỰ VIỆN -VƯỜN CA CAO 

 KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT: TẶNG 1 KHÁCH 1 LY CAFE ĐEN TÀ ĐÙNG 

 
 PHƯƠNG TIỆN : ĐI VỀ BẰNG XE 

 THỜI GIAN: 3 NGÀY 3 ĐÊM 

 KHỞI HÀNH : TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN 

 TIÊU CHUẨN : 2 SAO 

 

ĐÊM 01: TP.HCM – TÀ ĐÙNG   

20h00: Xe và hướng dẫn viên HAIDANGTRAVEL đón đoàn rời TP Hồ Chí Minh theo QL14 đi Tà 

Đùng 

 Quý khách nghĩ đêm trên xe. 

NGÀY 01 : TÀ ĐÙNG  - CẦU KÍNH DUY NHẤT TẠI TÂY NGUYÊN - ĐÀ LẠT (Ăn Sáng, Trưa, 

Tối) 

06h00: Đến với Tà Đùng vào buổi sáng sớm, quý khách có thể săn mây bồng bềnh, thả hồn để tận hưởng cái 

thi vị mà thiên nhiên đã ban tặng. 

 Qúy khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng 

Quý khách khám phá KDL Tà Đùng với nhiều điểm check in thú vị và hấp dẫn. Đặc biệt có cơ hội thỏa sức 

chinh phục “ Cầu kính duy nhất tại Tây Nguyên”. Tại đây, du khách có thể cảm nhận được vẻ đẹp hoang 

sơ tựa bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ẩn mình dưới ngọn đồi cao su bạt ngàn, cà phê nặng trĩu hạt. 

08h00: Quý khách lên thuyền khám phá Vịnh Hạ Long Tây Nguyên – Khu bảo tồn sinh quyển Tà Đùng, 

gồm 47 ốc đảo lớn nhỏ với diện tích 22.103 ha, trong đó 86,7% là diện tích rừng xanh bạt ngàn. 

Hồ Tà Đùng như mặt gương xanh biếc nổi bật giữa núi rừng Tây Nguyên hoang sơ khiến biết bao du khách 

đắm say khi đặt chân đến. (chi phí tự túc) 

Quý khách sẽ cảm nhận sự bình lặng, trong lành và thoải mái khi ngồi trên thuyền len lỏi qua những hòn đảo 

nhỏ nhấp nhô giữa dòng.  

11h00: Qúy Khách thưởng thức ẩm thực Tại Tà Đùng, vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh Hồ bình yên và thơ 

mộng. 

Với thực đơn hấp dẫn: 

1. Gà Tà Đùng nướng + Cơm Lam 

2. Lẩu Cá Lăn + Rau + mì   

3. Cá Rô hồ Tà Đùng chiên + rau + bánh tráng   

4. Salad dầu trứng  

5. Trứng chiên 

6. Rau tạp tàng luộc.  

7. Cơm Trắng, trà đá, tráng miệng 



12h00: Tiếp tục đến với Đà Lạt, du khách thỏa thích ngắm cảnh núi rừng, hoang sơ uốn lượn của Tây 

Nguyên, cảnh tuyệt đẹp và không gian phóng đãng quý khách không nên bỏ qua 

16h00: Quý Khách nhận phòng Khách sạn nghỉ ngơi. 

17h30: Xe đưa quý Khách dùng buổi tối tại nhà hàng, sau đó tự do khám phá Đà Lạt về đêm. 

18h00: 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. 

Nghỉ đêm tại Đà Lạt 

NGÀY 02: ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - NÔNG TRẠI CÚN YÊU - 

PUPPY FARM  (Ăn Sáng, Trưa) 

6h30: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng 

08h30: Qúy khách tham quan Đường hầm Đất Sét với chiều dài hơn 1km, đường hầm điêu khắc chủ yếu 

bằng chất liệu đất sét đã tái hiện lịch sử hình thành Đà Lạt, từ thuở hồng hoang đến một đô thị hiện đại. Ấn 

tượng và đặc trưng nhất có lẽ là những công trình kiến trúc cổ của Đà Lạt thu nhỏ như: Trường cao đẳng Sư 

phạm, ga xe lửa Đà Lạt, các nhà thờ, chùa chiền, biệt thự cổ. Bên cạnh đó là mô hình các vật dụng, phương 

tiện một thời gắn bó với người dân phố núi như: xe hơi cổ, vespa cổ, đầu xe lửa hơi nước, điện thoại cổ…. 

Check in Hồ Vô Cực Đà Lạt – Nơi tình yêu bắt đầu là một trong những từ khóa được du khách tìm kiếm 

nhiều nhất hiện nay.Thì trên các trang mạng xã hội không ngừng chia sẻ một địa điểm check in vô cùng đẹp 

mắt. Địa điểm này hiện đang làm mưa làm gió và gây bão cấp độ 12 tại Đà Lạt. 

10h30: Quý khách tham quan Thiền Viện Trúc Lâm, nằm trên núi Phụng Hoàng, giữa ngàn thông xanh 

ngắt, bên cạnh hồ Tuyền Lâm. Bước tới cổng tam quan dưới những rặng thông reo thoang thoảng hương 

đưa, bạn như trút bỏ hết ưu tư, phiền muộn, tràn ngập tâm trí lúc này chỉ còn cảnh quan thanh khiết tuyệt 

vời. 

11h30: Đoàn dùng buổi trưa  tại nhà hàng 

Với thực đơn: 

1. Nai áp chảo 

2. Heo rừng nướng muối ớt xanh 

3. Xôi Langbian 

4. Bò xào thập cẩm 

5. Lẩu chua Langbiang 

6. Gà chiên nước mắm 

7. Cơm trắng 

8. Tráng miệng, Trà Atisô 

Về Khách sạn nghỉ ngơi 

Buổi chiều: 

15h00: 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. 

16h00: Quý khách tham quan Nông Trại Cún Yêu - Puppy Farm - Điểm tham quan rất lạ và rất mới tại Đà 

Lạt - Ngoài dịp được vui đùa với bầy cún đa dạng về chủng loại, tinh nghịch và vô cùng đáng yêu. Du khách 

còn có cơ hội Check in tại vườn hoa Hướng Dương vàng rực, Tham quan và hái dâu tại Vườn dâu, Vườn 

Cherry, Vườn cà chua bi, Dưa Pepino, Bí khổng lồ ( theo mùa). Hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây 

thư giản tuyệt vời cho du khách: Từ người lớn tuổi đến các bé yêu trong gia đình.  



17h00: Quý khách đến chợ Đà Lạt, đoàn tự túc 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: ĐÀ LẠT – VĨNH MINH TỰ VIỆN -VƯỜN CA CAO- TP.HCM  (Ăn sáng + 

Ăn Trưa)    

08h00: Quý khách trả phòng, Quý khách dùng điểm tâm tại nhà hàng, sau đó xe đưa đoàn tham quan cả 1 

quần thể chùa hay còn được gọi “ LÀNG CHÙA” nơi quy tụ nhiều Chùa nhất ở Việt Nam. 

Nếu quý khách là người con của Phật, thì đây là điểm đến không thể bỏ qua. Nếu là người ngoại đạo thì đây 

là 1 điểm đến thú vị để khám phá và tìm hiểu. Bởi “Làng” Chùa này có trên 70 nơi thờ tự bao gồm chùa, 

đình, cốc, am, miếu…. 

Quý khách viếng thăm ngôi chùa nổi tiếng nhất ở đây Vĩnh Minh Tự Viện nơi có tượng phật cao 32 mét, và 

Phương Liên Tịnh Xứ có bảo tháp 7 tầng đồ sộ. 

Sẽ thật thú vị khi đến thăm làng chùa, dạo bước thảnh thơi, chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc từng ngôi chùa, 

chiêm bái từng tượng Phật trong tâm thế nhàn du, yên bình, … như lạc bước thanh vân, rũ bỏ những bộn bề 

cuộc sống nơi phố thị, lòng trở nên thanh tịnh lạ thường. 

Hiếm nơi nào có “duyên” với Phật như Làng Đại Ninh, vậy thì quý khách hãy một lần đến và “quá duyên” 

với vùng đất an lành này nhé 

11h30 : Đến thị xã Bảo Lộc. Đoàn dùng bữa trưa, thưởng thức cà phê miễn phí tại nhà hàng Tâm Châu, Sau 

đó tiếp tuc̣ khởi hành về TP. HCM. 

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 

14h00: Tham quan Vườn ca cao, Đây là điểm tham quan mới được xây dựng và là trạm dừng chân, mua 

đặc sản du lịch rất thú vị. Đến với thế giới ca cao, các bạn sẽ được trãi nghiệm không gian mát mẽ, thưởng 

thức từ các sản phẩm từ ca cao thiên nhiên và tìm hiểu cách trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến ca cao. 

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“ 

BẢNG GIÁ CHI TIẾT 

LỊCH KHỞI HÀNH TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN TRẺ EM (6->10 

Tuổi) 

GÍA TOUR KS 2 SAO 1.990.000 VND 1.194.000 VND  

GÍA TOUR KS 3 SAO 2.390.000 VND 1.434.000 VND 

 

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  Tiêu chuẩn KS 2 sao: An Phú …hoặc các khách sạn khác tương đương….. Phòng 3,4 

khách  



 Tiêu chuẩn KS 3 sao:.. Phòng 2 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) 

 Phòng đơn KS 2 Sao: 1 phòng 1 khách: 400.000 đ/khách/2 đêm (ngày thường) và 

800.000 đ/khách/2 đêm (dịp lễ) 

 Phòng đơn KS 3 Sao: 1 phòng 1 khách: 700.000 đ/khách/2 đêm (ngày thường) và 

1.200.000 đ/khách/2 đêm (dịp lễ) 

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 4-5 sao vui lòng liên hệ 

HAIDANGTRAVEL để được sắp xếp. 

Ăn uống Điểm tâm: 3 buổi   

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

 Ks 3 sao : Buffet 

Ăn chính: 4 buổi 

 1 buổi Buffet rau không giới hạn: 120.000 d 

 1 buổi cơm trưa: 90.000 d 

 1 buổi cơm lam + thit nuong: 170.000 d 

 1 buổi xôi + thịt nướng: 120.000 d 

 

Vé tham quan Vé vào cổng: 

 Kdl Tà Đùng – Cầu Kính Duy Nhất Của Tây Nguyên 

 Nông trại cún 

 Đường hầm đất sét - hồ vô cực 

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 Thuyền đi Hồ Tà Đùng và các dịch vụ bên trong điểm tham quan 

Thuế VAT 10%  

Quý khách có thể 

sử dụng phương 

tiện khác (nếu có 

nhu cầu). Tham 

khảo giờ và  giá vé 

Phương 

tiện  

Hành 

trình  

Hang bay  Giờ khởi hành  Giá vé  

Máy 

bay  

SGN_DLI Vietnam 

airlines 

6h45_ giờ đến 

6h55 

từ 

2.200.000đ_2.400.000đ 



dao động.   SGN_DLI 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  Ks  2,3 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 

21h00: Công ty :367 Tân Sơn P15 Quận Tân Bình (Trụ sớ  Cty) 

21h30: Đón khách tại 03 Hoàng Việt ,  P4, Quận Tân Bình. 

22h00: Đón khách tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 04 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 

22h15: Đón khách tại Cây xăng Comeco, Ngã 4 Hàng Xanh, Quận Bình Thạnh 

23h00: Đón Khách tại Ngã 3 Sở Sao, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương 

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. 

 


