
 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH 

 

BAN MÊ HUYỀN THOẠI 
----------------***---------------- 

 Thời gian: 03 Ngày 03 Đêm 

 Phương tiện: Xe Giường Nằm Cao Cấp 

 Khởi hành: Thứ 5 Hàng Tuần 

 

BẢNG GIÁ TOUR TRỌN GÓI  

TIÊU CHUẨN GIÁ GỐC 
GIÁ KHUYẾN 

MÃI 

LỊCH KHỞI 

HÀNH 

2 Sao 2,590,000đ 1,990,000đ Thứ 5 hàng tuần 
 

ĐIỂM NỔI BẬT: 

 Vi vu cùng gia đình vào dịp cuối tuần thật đơn giản!!! 

 Xe giường nằm chất lượng cao, sang trọng 

 Thưởng thức ẩm thực Tây Nguyên 

 Tham quan các điểm du lịch đặc sắc mang đạm chất Tây Nguyên 

 Khám phá Hồ Lắk – ngồi thuyền độc mộc tham quan hồ 

 Tham quan Thác Dray Nur – ngọn thác hùng vĩ nhất Tây Nguyên 

 Check in tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, … 
 

ĐỊA ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: 
1. Ngã tư Trung Chánh – Quận 12 (Ngay trung tâm văn hóa quận 12), lúc 20h30 

2. Pandora Trường Chình, Quận Tân Bình: Lúc 21h00 

3. Đón tại Nhà văn hóa Thanh Niên: 04 Phạm Ngọc Thạch, F. Bến Nghé – Q.1, 

lúc 21h20 

4. Đón tại Hàng Xanh, Ngay cây xăng số 3, lúc 21h40 

----------------***---------------- 
NGÀY 1: TP.HCM - BUÔN MA THUỘT | XE GIƯỜNG NẰM CAO CẤP 

21h30:  Quý khách tập trung tại điểm hẹn, Xe và HDV công ty du lịch SAIGON STAR 

đón quý khách hành trình chương trình "Ban Mê Huyền Thoại". Đoàn giao lưu 

và nghỉ ngơi thư giãn tại trên xe. 

 

NGÀY 2: BUÔN MA THUỘT – HỒ LẮK | ĂN SÁNG, TR, C 

Sáng:  Đoàn đến Buôn Ma Thuột, vệ sinh cá nhân, cất hành lý. Ăn sáng. 

 Viếng chùa Sắc Tứ Khải Đoan (Trung tâm Phật giáo Ban Mê), cầu nguyện 

cho bình an, tài lộc và hạnh phúc.  

 Bảo tàng Thế giới Cà phê – nơi trưng bày  hàng nghìn hiện vật và tinh hoa 

văn hóa thuộc về cà phê trên khắp thế giới. 

11h30: Ăn trưa. Nghỉ ngơi. Nhận phòng khách sạn. 

Chiều: Đoàn khởi hành tham quan KDL Hồ Lắk.  

 Trên đường đi quý khách ghé chụp hình Checkin Đá Voi – với nhiều giai thoại 

của người Ê Đê.  



 

 

 Tham quan Buôn Lê và Buôn Jun để tận mắt chứng kiến sinh hoạt cộng đồng 

của người M’Nông.  

 Quý khách tự do ngồi thuyền độc mộc chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ và 

mênh mông của Hồ Lắk. 

18h30:  Đoàn dùng cơm tối với các món ăn đặc sản Tây Nguyên. Quý khách có thể tự 

túc đăng kí tham gia chương trình giao lưu cồng chiêng và uống rượu cần 

cùng đồng bào dân tộc bản địa theo đoàn. 

Tối:     Quý khách tự do khám phá Buôn Mê về đêm. 

 

NGÀY 3: KDL THÁC DRAY NUR - KDL BUÔN ĐÔN | Ăn S, Tr, T 

Sáng:  Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, sau đó xe đưa đoàn đi tham quan: 

 Thác Dray Nur – ngọn thác hùng vỹ nhất Tây Nguyên, quý khách tự do ngắm 

cảnh chụp hình lưu niệm.  

11h00: Đoàn về lại Buôn Ma Thuột ăn trưa, nghỉ ngơi. 

Chiều: Khởi hành đi tham quan Buôn  Đôn. 

 Tham quan Cầu Treo bắt qua Sông Sêrêpok 

 Nhà cổ kiến trúc Lào 100 năm tuổi 

 Tìm hiểu cách săn bắt và thuần dưỡng Voi rừng, thăm khu mộ Vua săn voi 

Khunjunop  
 Tìm hiểu văn hóa Nhà Mồ của dân tộc Tây Nguyên.  

16h30: Đoàn khởi hành về lại khách sạn.  

Tối:     Quý khách tự túc dùng bữa tối với các món ăn đặc sắc ở Buôn Ma Thuột: 

Bún đỏ, Nem nướng, Bánh cuốn, ... 

 Đường sách Cà phê – Phố Bích Họa Buôn Ma Thuột, điểm check-in mới 

toanh thu hút hàng nghìn lượt tham quan mỗi ngày, tuyến đường sở hữu những 

bức tranh vẽ tường về cảnh đẹp Đắk Lắk cùng với những hoạt động sản xuất 

cà phê và đời sống văn hóa đặc sắc của đồng bào người Ê-đê, những quầy đồ 

lưu niệm, khu vực đọc sách và nơi uống cà phê. Nghỉ ngơi. 

 

NGÀY 4: LÀNG CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN - SÀI GÒN | Ăn S, Tr 

Sáng:    Ăn sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng 

08h00: Quý khách tham quan, mua sắm, chụp hình tại Làng Cafe Trung Nguyên.  

10h00: Đoàn đến với KDL Suối Ong - Khu du lịch lấy cảm hứng từ " ong" nên các 

thiết kế từ các ô gạch đến khu trưng bày mật ong đều được lấy cảm hứng từ 

hình lục giác của tổ ong. 

Trưa:  Đoàn dùng cơm trưa. Sau đó khởi hành về TP. Hồ Chí Minh.  

Tối:    Về tới Tp.HCM, xe đưa đoàn về điểm xuất phát. Kết thúc Tour Du Lịch Ban 

Mê. Hướng dẫn viên chia tay và hẹn gặp lại quý khách Trên Mọi Nẻo Đường 

Của SAIGON STAR. 

 

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, nhưng 

vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan có trong chương trình. 

 

 

TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ 
Vận Chuyển:  

 Xe DL (Giường nằm cao cấp), đời mới, máy lạnh, hệ thống âm thanh hifi, tài 



 

 

xế ân cần, lịch sự  

Lưu trú:  

 Khách sạn 2 sao Buôn Ma Thuột: 4 khách/phòng, trung tâm, Máy lạnh, tivi, 

wifi, ... 

- Nếu quý khách ở 2-3 khách/phòng thì phụ thu 250.000đ/phòng/2đêm 

- Nếu quý khách ở 1 khách/phòng thì phụ thu 350.000đ/phòng/2đêm 

Các bữa ăn gồm:  

 Ăn sáng:  03 bữa (Bún, hủ tiếu, bánh canh, bánh mỳ ốp la... giải khát các loại) 

 Ăn chính: 04 bữa thực đơn phong phú – Đơn giá từ: 130.000đ,  

Tham quan:  

 Phí tham quan Thác DrayNur, KDL Buôn Đôn, KDL Suối Ong một lần theo 

chương trình. 

Hướng dẫn Viên: 

 Tiếng việt - Vui vẻ, nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm, phục vụ đoàn suốt tuyến. 

Bảo hiểm:  

 Quý khách được tham gia bảo hiểm Du Lịch, mức bồi thường tối đa: 

20.000.000đ/1 trường hợp. 

Quà tặng: 

 Quà lưu niệm trên xe của công ty tặng cho du khách, phần thưởng trò chơi. 

 Khăn lạnh, nước suối chai 01 chai 500 ml/1 ngày 

VÉ TOUR TRẺ EM: 

 Trẻ em từ 05 tuổi đến 10 tuổi: Giá vé là 75%. Tiêu chuẩn ăn uống, ghế ngồi 

như người lớn, nhưng ngủ ghép với cha mẹ. 

 Không thu phí trẻ em dưới 05 tuổi (02 vợ chồng được kèm theo 1 trẻ, trẻ thứ 2 

đóng 75% vé lớn). Chi phí ăn uống, vé tham quan cha mẹ tự lo cho bé.  

 Trẻ em từ 11 tuổi được tính như người lớn. 

CHƯA BAO GỒM: 

 Chi phí ngoài chương trình bao gồm 

 Thuế VAT 10% 

 Các chi phí cá nhân (điện thoại, giặt là, mua sắm, ăn uống ngoài chương trình). 

 Giao lưu Cồng Chiêng Tây Nguyên. 

 Thuế giá trị gia tăng 10% (VAT) 

PHỤ THU LỄ: 

 Lễ 30/04: 30% 

 Giỗ Tổ: 10% 

 Quốc Khánh: 10% 

 Tết Tây: 20% 

 Tết Nguyên Đán: 40% 

 

ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR & HUỶ TOUR: 

 Qúy khách cần đặt tour trước 15 ngày để được sắp xếp vị trí trên xe một cách 

tốt nhất. 

 Nếu hủy trước ngày khởi hành 10 ngày: Phí hủy 20% vé.  

 Nếu hủy trước ngày khởi hành 07 ngày: Phí hủy 30% vé. 

 Nếu hủy trước ngày khởi hành 05 ngày: Phí hủy 50% vé. 

 Nếu hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: Phí hủy 70% vé. 

 Nếu hủy trước giờ khởi hành 48 tiếng: Phí hủy 100% vé. 

 Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 10 ngày trước ngày khởi hành: Phí 



 

 

chuyển là 10% vé. 

 Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 05 ngày trước ngày khởi hành: Phí 

chuyển là 20% vé. 

 Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 03 ngày trước ngày khởi hành 48h: 

Phí chuyển là 30% vé. 

 Nếu thay đổi chuyến du lịch trong vòng 48h ngày trước giờ khởi hành: Phí 

chuyển là 50% vé. 

Lưu ý:   

- Khi tham gia tour quý khách bắt buộc phải mang theo giấy tờ tùy thân để lên 

tàu, và giấy khai sinh cho trẻ nhỏ. 

 

 

SAIGON STAR TRAVEL 
“CHINH PHỤC ĐỈNH CAO – HƯỚNG TỚI SỰ HOÀN HẢO” 

 


