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VỊNH HẠ LONG PHƯƠNG NAM – HỒ TÀ ĐÙNG 

DẠO THUYỀN TRÊN HỒ  

NGHỈ DƯỠNG TẠI RESORT TÀ ĐÙNG 
CHECK IN CẦU KÍNH DUY NHẤT 

 TAỊ TÂY NGUYÊN 

THAM QUAN THÁC LIÊNG NUNG 
 DẠO THUYỀN TRÊN HỒ TÀ ĐÙNG 
 CHECK IN CÁC ĐIỂM CỰC CHẤT TẠI KDL TÀ ĐÙNG 

 CHECK IN CẦU KÍNH DUY NHẤT TẠI TÂY NGUYÊN 

 NGHỈ DƯỠNG TẠI RESORT TÀ ĐÙNG 

 THÁC LIÊNG NUNG  

 LỬA TRẠI  

 
 PHƯƠNG TIỆN : ĐI VỀ BẰNG XE 

 THỜI GIAN: 2 NGÀY 2 ĐÊM 

 TIÊU CHUẨN : RESORT TÀ ĐÙNG 

 GIÁ TOUR : 1.190.000vnđ/khách 

 
 

==============================================

==================================== 

GIỚI THIỆU TOUR 

Nằm ẩn mình trong lòng Tây Nguyên, trong những năm gần đây Tà Đùng trở thành điểm đến lý tưởng cho 

dân sành du lịch. 

Với hàng trăm ốc đảo lớn nhỏ nằm rải rác cùng màu xanh thơ mộng của dòng nước nên chẳng ngoa khi ví 

Tà Đùng là “Vịnh Hạ Long thu nhỏ của phương Nam”. 

Đến với Tà Đùng, ngoài việc tham quan chụp hình, săn mây trên cầu kính và thưởng thức đặc sản từ cá 

Lăng – món quà thiên nhiên ban tặng cho hồ Tà Đùng. Quý khách còn được trải nghiệm dịch vụ phòng ngủ 

với không gian thoáng đãng, yên tĩnh, khí hậu mát mẻ trong lành, cùng view hồ cực đẹp nhìn từ trên cao. 

Rất thích hợp để nghỉ dưỡng.  

 

 

ĐÊM NGÀY 1: TP HCM – TÀ ĐÙNG   
 

22h00: Xe và hướng dẫn viên HAIDANGTRAVEL đón đoàn rời TP Hồ Chí Minh theo QL14 đi Tà 

Đùng 

 Quý khách nghỉ đêm trên xe. 



 

 

NGÀY 2: NGOAṆ CẢNH HỒ TÀ ĐÙNG – CHECK IN KDL TÀ ĐÙNG (Ăn sáng, trưa, 

chiều) 

 

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 

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.  

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. (chi phí tư ̣túc: 100.000đ/vé). 

11h00: Dùng buổi trưa tại nhà hàng. Sau đó về nhận phòng nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: 

13h00: 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. 

Đến 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. 

Nếu đi vào mùa thu hoạch cà phê thì bạn có thể thấy rõ hơn sự nhộn nhịp của người dân khi thời điểm 

vào mùa tới, khiến nơi đây sống động, đầy ắp tiếng cười đùa của trẻ em cũng như người lớn lan tỏa 

khắp các sườn đồi.  

18h30: Quý khách dùng bữa tối sau đó tập trung, cùng quản trò của Hải Đăng Travel tham gia chương trình 

giao lưu lửa trại mang chủ đề “Ánh lửa đại ngàn” (áp dụng cho đoàn từ 40 khách) 

Dưới cái se lạnh của đất trời bên ngọn lửa bập bùng là những người xa lạ từ mọi miền đất nước, có 

duyên gặp và có duyên thủ thỉ cho nhau nghe những câu chuyện, lắng nghe những bài ca. HaiDang 

Travel mong muốn bên cạnh những giây phút đồng hành cùng nhau khám phá vùng đất mới, du 

khách sẽ có dịp ngồi lại cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm và tâm tư để cuộc hành trình có thêm 

sự gắn kết. 

Nghỉ đêm tại Resort Tà Đùng 

 

NGÀY 03: KDL TÀ ĐÙNG – THÁC LIÊNG NUNG – CHÙA PHÁP HOA – TP. HCM 
(Ăn sáng, trưa) 

Buổi sáng: Sau khi đón bình minh, quý khách thưởng thức ly cà phê Tà Đùng vào sáng sớm ngắm nhiǹ vẻ 

đep̣ của bức tranh Thủy Măc̣ Tà Đùng. 

07h00:  Dùng điểm tâm tại nhà hàng Resort Tà Đùng. Sau đó tư ̣do ngắm cảnh, check in phong cảnh vào 

buổi sáng hoăc̣ tư ̣do nghi ̉ngơi. 

08h30: Quý khách trả phòng, xe đưa đoàn đến với Thành Phố Gia Nghiã, môṭ Thành Phố non trẻ của tin̉h 

Đak Nông. 

09h30: Quý khách tham quan, check in taị môṭ trong những dòng thác đep̣ và hùng maṇh của vùng đất cao 

nguyên M’Nông- Thác Liêng Nung. Với đô ̣cao hơn 40m, dòng nước cuồn cuôṇ ngày đêm khuấy 

đôṇg cả môṭ vùng trời. Làn nước trắng xóa, boṭ bắn tứ hướng taọ nên môṭ khung cảnh thâṭ hùng vi.̃ 

Và đăc̣ biêṭ nếu baṇ nhiǹ ky ̃vào trong lòng thác có thể thấy những khối đá hiǹh trụ xếp thành hàng 

tưạ như vẻ đep̣ của Gành Đá Diã thu nhỏ. 

11h00: Đoàn tiếp tuc̣ hành triǹh đến với chùa pháp hoa. Ngôi chùa nằm trong lòng thành phố gia nghiã. 

Thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo kết hợp phong cách nhà vườn Huế 

và nhà sàn Tây Nguyên. Cổng chính chùa quay về hướng Đông Nam, phía trước là thung lũng. Đứng 

trên khuôn viên chùa, bạn sẽ chiêm ngưỡng một phong cảnh tuyệt đẹp với những dãy núi đồi chập 

chùng nối tiếp nhau, cây cối xanh tươi nhấp nhô làm xua tan đi mọi mệt mỏi, lo toan của cuộc sống. 

12h00: Dùng buồi trưa tại Nhà Hàng Hương Miền Tây-Kiến Đức. 

13h00: Khởi hành về lại TPHCM 



 

18h30: Đến TP.HCM, xe và hướng dẫn viên HAIDANGTRAVEL đưa du khách về điểm hẹn. Kết thúc tour. 

Chào Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại! 

 

GIÁ TOUR CHI TIẾT   

LỊCH KHỞI HÀNH GIÁ TOUR 
TRẺ EM ( 6 – 10 

Tuổi) 

TỐI CN HÀNG TUẦN 1.190.000VNĐ 60 % NL 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

Điều kiện tour  Mỗi đợt tối thiểu 25 - 29 khách/xe 29, 35 - 45 khách/xe 45 

 Trường hợp nếu tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại, tour sẽ dời sang 

lịch tiếp theo khi đủ điều kiện khởi hành để đảm bảo các biện pháp 

phòng chống lại sự lây lan của dịch theo hướng dẫn của bộ Y Tế và 

Chính Phủ 

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

Lưu trú Lưu trú: Phòng tại Resort Tà Đùng. 

Phòng 3-4 khách 

Phụ thu phòng 2: 100.000đ/khách/tour  

KHUYẾN MÃI KHÔNG PHỤ THU 5 PHÒNG 2 ĐẦU TIÊN 

Phụ thu phòng đơn: 400.000đ/khách/tour 

Ăn uống Điểm tâm: 2 buổi   

 1 Set Menu: 50.000 đ/suất (1tô bún, phở, hủ tiếu + 1 ly nước ngọt, 

sữa, café) 

Ăn chính: 3 buổi 

 1 buổi: 100.000đ/suất 

 2 buổi: 140.000đ/suất 

Vé tham quan Vé vào cổng: 

 Vé vào cổng: KDL Tà Đùng, Thác Liêng Nung .. 

Bảo hiểm 50.000.000 đ/Người/trường hợp 

(Không được hưởng Bảo hiểm du lịch cho các trường hợp hợp sau: trên 80 

tuổi, tiền sử các bệnh như: tim mạch, 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 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

Chi phí cá nhân Café tại Tà Đùng 

Không bao gồm thuyển dạo hồ Tà Đùng. 

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

Thuế VAT 10% 

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  Giá vé TE: 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 12 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 
 

 22h00: Đón khách tại Công ty Du lịch Hải Đăng, 367 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình  



 

 22h15: Đón khách tại Trường Đại Học Hồng Bàng, 03 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình. 

 22h40: Đón khách tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 04 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 

1. 

 22h50: Đón khách tại Cây xăng Comeco, Ngã 4 Hành Xanh, Phường 21, Quận Bình Thạnh 

 23h40: Đoán khách tại Ngã 3 Sở Sao, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

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 5 sao Tà Đùng –  2n2d + 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 
367 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

 

 
 


