 Tham quan – dã ngoại – khá m phá và thưởng thức đă
̣ c sản…
 Thời gian: 02 ngày 02 đêm – Phương tiện: Xe du lịch đời mới
ĐÊM 01: TP.HCM - ĐÀ LẠT
Tối:

Xe và HDV Công ty du lịch Biển Đảo đón khách tại các điểm hẹn:
22h00: Đón khách tại Việt Nam Quốc Tự.
22h30: Đón khách tại Nhà văn hóa thanh niên.
23h00: Đón khách tại Ngã tư Hàng Xanh.
Khởi hành đi Đà Lạt, trên chuyến xe đời mới, sang trọng, êm ái và trang thiết bị nội thất hiện đại.
Quý khách nghỉ đêm trên xe.

NGÀY 01: ĐỒI CHÈ CẦU ĐẤT - VƯỜN HOA CẨM TÚ CẦU - KDL LÁ PHONG - VƯỜN BÍ KHỔNG
LỒ - VƯỜN DÂU ORGANIC - TTC WORLD - KHU VƯỜN TRÊN MÂY
Sáng:

(Ăn sáng, trưa)

Đến Đà Lạt, Quý khách vệ sinh cá nhân và dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.
Xe đưa đoàn đi tham quan Đồi chè Cầu Đất - được mệnh danh là xứ sở chè bậc nhất của Việt
Nam, với những đồi chè xanh mướt nối tiếp nhau đến tận chân trời, không khí trong lành và cảnh
sắc thơ mộng, hứa hẹn đem đến cho Qúy khách những khoảnh khắc thú vị và đáng nhớ.
Tiếp tục tham quan và chụp hình tại Vườn hoa Cẩm Tú Cầu – một loài hoa mang trong mình
một vẻ đẹp đến nao lòng giữa núi rừng cao nguyên. Đến với vườn hoa Cẩm Tú Cầu du khách
không chỉ được check-in với mỗi hoa mà còn có thể “sống ảo” cực chất trên nấc thang lên thiên
đường, chiếc cầu tình yêu, nấc thang đường lên trăng và mới nhất là cầu Vàng phiên bản Đà Lạt.
Sau đó đến với KDL Lá Phong, nơi đây xây dựng theo ý tưởng một khu vườn lá phong với
những kiến trúc độc đáo. Những kiến trúc mô phỏng theo phong cách cổ tích đầy mộng mơ giữa
một rừng phong tuyệt vời. Đặc biệt ngôi nhà với “132 mái” độc đáo, Căn nhà “Trống”, “Địa đàng
trong lòng đất”, Hồ cá Koi với khung cách nhìn ra đồi núi với những rừng thông trùng điệp.
Những ngôi nhà Nấm nhỏ xinh đẹp như trong truyện cổ tích Bạch Tuyết và Bảy chú lùn. Và nhiều
tiểu cảnh trong truyện cổ tích khác như: Suối mơ, đường hào hoa,…

Trưa:

Dùng cơm trưa tại nhà hàng. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi, thư giãn.

Chiều:

Xe đưa đoàn đi tham quan Vườn bí khổng lồ, Vườn Dâu Organic với những quả bí ngô trọng
lượng từ khoảng 30kg đến 100kg. Ngoài ra trong vườn còn có những loại rau củ quả khác như cà
chua bi, dưa leo, cà rốt… mà quan trọng nhất là vì tất cả đều được trồng hữu cơ nên rất bảo đảm
an toàn thực phẩm, xanh và sạch. Qúy khách tự do mua về làm quà cho gia đình và bạn bè.
Tiếp tục tham quan TTC World – Thung lũng Tình Yêu hiện là hợp nhất của 2 khu du lịch
Thung lũng Tình yêu + Đồi Mộng Mơ với tổng diện tích lên đến 137 ha. Du khách sẽ không khỏi
bất ngờ trước khu vườn Rose Garden với hàng trăm loài hoa hồng, hòa quyện cùng cảnh sắc
trong lành và cây cỏ trải rộng trên diện tích 13.200 m2.
Bức tượng tình yêu vĩnh cửu dự kiến là điểm check-in hot nhất của khu du lịch với đôi tình
nhân hóa đá khổng lồ thể hiện tình yêu trường tồn.
Bảo tàng tượng sáp được dựng với tỷ lệ 1:1 để du khách "diện kiến" một lúc nhiều thần tượng.
Mỗi tượng mỗi vẻ nhưng đều toát ra được thần thái, phong cách đặc trưng của họ và số đo như
nhân vật thật.
Khu vực Làng văn hóa của khu du lịch là một khu bảo tồn văn hóa người Lạch thu nhỏ với
hàng loạt các hạng mục. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu các phong tục của người Lạch như
nấu rượu cần, giã gạo, dệt thổ cẩm, chiêm ngưỡng thổ cẩm Tây Nguyên.
Ngoài ra còn có khu vực dành cho những người yêu cảm giác mạnh như khu trò chơi liên hoàn
- giữ thăng bằng trên dây cáp (Highwire) và đu đây mạo hiểm tự do (Zipline).
Sau đó đoàn tiếp tục hành trình dừng chân tại Quê Garden Coffee, Qúy khách sẽ cảm nhận như
mình đang check-in thiên đường xanh nổi tiếng ở Nhật Bản với những khu vườn bonsai, hệ thống
hồ cá Koi được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản, tiểu cảnh đẹp mê hồn giữa thành phố ngàn
hoa Đà Lạt.
Hoặc Quý khách có thể check in tại tiệm Café xứ sở thần tiên “trên mây” mới toanh năm ở
bên cạnh Quê Garden. Quán được làm từ nguyên liệu rất độc lạ, hiếm có có Đà Lạt, kèm theo
những góc sống ảo siêu xịn sò, bảo đảm bạn sẽ tậu về cho mình những tấm ảnh bao nghệ thuật
đẹp mê hồn. (Quý khách tự túc café)

Tối:

Quý khách tự túc dùng buổi tối, tự do khám phá Đà Lạt về đêm. Nghỉ đêm tại khách sạn.

NGÀY 02: ĐÀ LẠT - TÀ ĐÙNG - TP.HCM
Sáng:

(Ăn sáng, trưa)

Dùng buffet sáng tại nhà hàng. Làm thủ tục trả phòng khách sạn.
Tiếp tục hành trình đi Hồ Tà Đùng, trên đường đi Quý khách thỏa sức chiêm ngưỡng được vẻ
đẹp hoang sơ, hùng vĩ của Tây Nguyên đại ngàn. Ngắm toàn cảnh “Vịnh Hạ Long của Tây
Nguyên”, với khung cảnh nên thơ hữu tình, không khí mát mẻ trong lành, ngắm nhìn vẻ đẹp của
thiên nhiên với hơn 36 hòn đảo lớn nhỏ, nhấp nhô trên mặt hồ. Check - in chụp hình với cây cầu
kính duy nhất ở Tây Nguyên.

Trưa:

Đoàn dùng cơm trưa tại Topview Homestay. Sau đó check in chụp hình, thưởng ngoạn và
ngắm cảnh Tà Đùng bao quát. Quý khách phóng tầm nhìn để ngắm khung cảnh kỳ vĩ tuyệt vời
mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta.
Thực đơn buổi trưa:

1. Gà đồi nướng
2. Cơm ống lam
3. Cá kho tộ
4. Canh chua cá lăng
5. Rau bí xào
6. Salad trộn trứng
7. Cơm trắng, trà đá, tráng miệng
Tiếp tục hành trình về lại TP.HCM.
19h30: Về đến điểm đón ban đầu. Kết thúc chuyến tham quan, chia tay đoàn, hẹn gặp lại.
GÍA GỐC: 2.180.000 VNĐ/KHÁCH – GIẢM GIÁ 50%
GÍA BÁN: 1.090.000 VNĐ/KHÁCH

LỊCH KHỞI HÀNH:


Tháng 1: Tối 8/1, 15/1, 22/1, 29/1



Tháng 2: Tối 19/2 (Phụ thu: 390.000đ), 26/2



Tháng 3: Tối 5/3, 12/3, 19/3, 26/3



Tháng 4: Tối 2/4, 9/4, 16/4, 23/4, 29/4 (3 ngày 3 đêm - Giá tour trọn gói: 2.090.000đ)



Tháng 5: Tối 7/5, 14/5, 21/5, 28/5



Tháng 6: Tối 4/6, 11/6, 18/6, 25/6
TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ

DỊCH VỤ BAO GỒM:


Vận chuyển: Xe du lịch đời mới đầy đủ tiện nghi, máy lạnh, phục vụ suốt tuyến.



Lưu trú:
 Khách sạn 2* trong trung tâm, gần chợ đêm. Tiêu chuẩn: 03 - 04 khách/phòng.
 Nếu đăng ký 02 khách phụ thu: 150.000đ/phòng (ở riêng 1p2).
 Nếu đăng ký 01 khách phụ thu: 250.000đ/phòng (ở riêng 1p2).
 Quý khách muốn nâng cấp lên ở khách sạn 3* phụ thu: 400.000đ/người. Tiêu chuẩn: 02 03 khách/phòng.



Ăn uống:
̉ i điểm tâm sáng ta
̣ i nhà hàng.
 01 buô
 01 buổi buffet sáng tại nhà hàng.
 01 buổi ăn trưa tại nhà hàng ở Đà Lạt.
 01 buổi ăn trưa tại nhà hàng ở Tà Đùng.



Vé tham quan: Đồi chè Cầu Đất, Vườn bí khổng lồ, Vườn Dâu, Topview Homestay.



HDV chuyên nghiệp, tận tình phục vụ đoàn suốt tuyến.



Bảo hiểm du lịch trọn gói, tối đa 20.000.000đ/ trường hợp.



́ nước suối (01 chai /ngày), khăn lạnh.
Quà tặng: nón lưỡi trai cao câp,

DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM:


Điện thoại, giặt ủi trong khách sạn.



Buổi ăn tối ngày 01.



Vé tham quan: Vườn hoa Cẩm Tú Cầu, KDL Lá Phong, TTC World – Thung lũng Tình Yêu.



Chi phí uống café tại Quê Garden hoặc Khu Vườn Trên Mây.



Tiền tip Bác tài và HDV.



10% thuế VAT (nếu yêu cầu xuất hoá đơn VAT).

GIÁ VÉ TRẺ EM:


Trẻ em 11 tuổi trở lên mua 01 vé như người lớn.



Trẻ em 05 ->10 tuổi phải đóng 60% giá vé (Tiêu chuẩn: suất ăn + ghế ngồi + dịch vụ, ngủ chung
với ba mẹ, không có chế độ giường riêng).



Trẻ em dưới 04 tuổi, miễn phí gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn chỉ kèm theo 01 trẻ em,
nếu từ 02 trẻ em trở lên phải đóng 60% giá vé.

LƯU Ý:


Giá tour không áp dụng cho giai đoạn lễ, tết.



Khi đi, Quý khách nhớ đem theo giấy tờ tùy thân, hành lý gọn nhẹ.



Chương trình có thể thay đổi thứ tự các điểm tham quan cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng
vẫn đảm bảo đủ các điểm tham quan.



Quý khách có mặt tại điểm đón trước 10 phút. Nếu đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour
không báo trước vui lòng chịu phí 100%.



Qúy khách tự quản lý tiền bạc, tư trang trong quá trình tham quan du lịch.



Khi đăng ký tour, Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên và năm sinh.



Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và DL Biển Đảo. Những thắc mắc,
khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết.

ĐIỀU KIỆN MUA VÀ HỦY TOUR:


Sau khi đăng ký, thanh toán ít nhất 50% tiền cọc, phần còn lại thanh toán trước ngày đi hoặc trên
xe cho HDV.



Dời ngày khởi hành trước 15 ngày không mất phí, chỉ được dời 1 lần.



Ngay sau khi đăng ký huỷ tour mất 10% giá tour.



Mất phí 20% : từ 12 – 14 ngày (Không tính ngày lễ và chủ nhật)



Mất phí 30% : từ 09 – 11 ngày (Không tính ngày lễ và chủ nhật)



Mất phí 50% : từ 06 – 08 ngày (Không tính ngày lễ và chủ nhật)



Mất phí 70% : từ 03 – 05 ngày (Không tính ngày lễ và chủ nhật)



Từ 02 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 100% giá tour. (Không tính ngày lễ và chủ nhật)



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)



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, Biển Đảo 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.

ISLAND SEA TRAVEL - ENJOY YOUR TRIPS ENJOY YOUR LIFE

