
 

 

Kính gửi : Quý khách hàng ! 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH : 

ĐÀ LẠT 3 NGÀY 3 ĐÊM 
 Lịch trình: Hồ Chí Minh – Đà Lạt 

 Khách sạn: 2,3,4 sao 

 Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần 

 Phương tiện: Xe du lịch 

 Thời gian: 3 ngày 3 đêm 

ĐIỂM NỔI BẬT 
 Ghé thăm Nhà Thờ Domain De Marie 

 Check-in Vườn Hoa Cẩm Tú Cầu 

 Chiêm bái tại Chùa Linh Phước (Chùa Ve Chai) 

 Thưởng thức Buffet Rau Không Giới Hạn 

 Vuốt ve những chú cún đáng yêu tại Puppy Farm – Nông Trại Cún 

 Check-in Quảng Trường Lâm Viên 

 Ghé thăm Quê Garden 

 Hái dâu và thưởng thức các sản phẩm từ dâu tại Vườn Dâu Tây Đà Lạt 

 Tìm hiểu về các loại động vật cũng như sinh vật Bảo Tàng Phân Viện Sinh Học Đà Lạt 

 Tham quan phòng trưng bày La Chocotea hoàn toàn mới  

 Khám phá KDL Lang Biang 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH 
 Địa điểm 1: Trung Tâm Văn Hóa Quận 12 – Lúc 20h00 

 Địa điểm 2: Pandora Trường Chinh, Q.Tân Bình – Lúc 20h30 

 Địa điểm 3: Nhà Văn Hóa Thanh Niên – Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 – Lúc 21h00 

 Địa điểm 4: Ngã tư Hàng Xanh, ngay cây xăng Comeco – Lúc 21h30 

 Địa điểm 5: Ngã Tư Thủ Đức – Lúc 21h50 

 Khách đoàn: Đón trả tận nơi. 

 Ngoài ra xe có thể đón quý khách dọc theo quốc lộ 1A đến ngã ba Dầu Dây. 

 
21h00: Xe và HDV  đón Quý khách tại các điểm hẹn. Đoàn khởi hành tham quan chương trình Tour 

Đà Lạt 3 ngày 3 đêm. 

Quý khách cùng tham gia giao lưu trên xe với các trò chơi vui nhộn do HDV tổ chức như: Đuổi 

hình bắt chữ, Nói cùng MC, Chiếc Nón Diệu Kì…vv, Kết thúc chương trình giao lưu quý khách 

nghỉ ngơi trên xe. 

Trên đường xe dừng tại các trạm dừng chân để tiện cho quý khách vệ sinh cá nhân hoặc tự túc ăn 

khuya… 

05h00: Đến Đà Lạt xe ghé nhà hàng để quý khách vệ sinh cá nhân và dùng điểm tâm. 

07h00: Quý khách bắt đầu chương trình khám phá Đà Lạt. Xe đưa quý khách lần lượt tham quan 

các điểm sau 

ĐÊM 1 TP. HCM – ĐÀ LẠT – NGHỈ ĐÊM TRÊN XE 
Sáng Trưa Tối 

   

NGÀY 1 
VI VU MIỀN SƠN CƯỚC | DU LỊCH ĐÀ LẠT 3 

NGÀY 3 ĐÊM 

Sáng Trưa Tối 

   



 

 

 Nhà Thờ Domain De Marie: đây là một cụm kiến trúc được xây dựng theo phong cách Châu 

Âu thế kỉ XVII bao gồm nhà nguyện và hai dãy nhà tu viện nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn một 

tu hội nữ tu lâu đời có mặt tại Việt Nam từ năm 1928. Khuôn viên nhà thờ được thiết kế tinh 

tế và có rất nhiều loại hoa đặc trưng của Đà Lạt, đặc biệt là hoa Hải Tiên. 

 Vườn Hoa Cẩm Tú Cầu: Qúy khách sẽ được hòa mình vào cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu mênh 

mông. Mới đây, khu vực này còn vừa được nâng cấp với một cây Cầu Vàng, khiến nhiều du 

khách bất ngờ. Phiên bản này nhỏ hơn bản gốc khá nhiều, thiết kế cũng có phần đơn giản hơn 

“bản gốc” tại Đà Nẵng. 

 Chùa Linh Phước (chùa Ve Chai): Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Đà Lạt, 

là công trình kiến trúc khảm sành đặc sắc, ngoài ra còn có bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát 

làm hoàn toàn bằng Hoa Bất Tử, du ngoạn “18 tầng địa phủ” hay tham quan khu vực các thiền 

sư được đúc bằng tượng sáp với độ chân thật gần như là 100%,… 

11h00: Đoàn dùng bữa trưa và ngắm cảnh tại Buffet Rau Không Giới Hạn, về lại khách sạn nghỉ 

ngơi. 

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

14h00: Đoàn tham quan: 

 Puppy Farm – Nông Trại Cún: Đến với KDL đoàn được tận tay nựng những chú cún đáng 

yêu với rất nhiều giống cho quý như Golden, Alaska, Corgi, Pug…Ngoài ra đoàn tham quan 

và chụp ảnh với vườn dâu tây, vườn cà bi, vườn hoa lavender,…cùng hàng chục tiểu cảnh 

chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời. 

17h30: Xe đưa quý khách về khách sạn nghỉ ngơi. 

18h30: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng (tự túc) 

Buổi tối: Quý khách tự do dạo chợ đêm Âm Phủ, Thưởng thức các món ngon như: sinh tố bơ béo 

ngậy, sữa đậu nành ôm, chè hé trứ danh, bánh tráng nướng to “tổ chảng”…..hay chọn mua đặc 

sản trong các cửa hàng đặc sản về làm quà cho người thân như Atiso, các loại mứt, trà xanh… 

Đoàn nghỉ đêm tại Đà Lạt. 

 07h00: Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng.  
 08h00: Xe đưa đoàn tham quan và chụp hình tại: 

 Quảng Trường Lâm Viên: Tọa lạc phía mạn phải của Hồ Xuân Hương, Quảng trường 

là một biểu tươṇg của thành phố hoa với hai công trình nghệ thuật khổng lồ là khối Hoa 

Dã Quỳ và nụ Atisô được xây dưṇg từ những tấm kính màu lạ mắt. Một địa điểm biểu 

tưởng của Đà Lạt mà không ai có thể bỏ qua khi đến đây. 

09h00: Xe đưa quý khách ghé tham quan: 

 Quê Garden. Một địa điểm mới nổi, nơi nổi tiếng với khu vườn bonsai lá kim lớn nhất 

Việt Nam.Bao bọc xung quanh là những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ bằng những loài 

hoa nổi tiếng của Đà Lạt.Bên cạnh đó, KDL còn thiết kế những hồ cá Koi đạt tiêu chuẩn 

Nhật Bản với hàng ngàn con cá Koi được lựa chọn kỹ lưỡng từ nhiều giống cá Koi khác 

nhau.  

 Ngoài ra bên cạnh KDL là địa điểm Cafe F – Cánh Đồng Hoa đang là điểm đến thu hút 

nhiều Du khách bởi không gian đẹp rực rỡ với muôn loài hoa đang nở rộ. Với lối kiến 

trúc độc đáo, bên trên là quán cà phê. Còn bên dưới sẽ là một rừng hoa tràn ngập các sắc 

màu. (Quý khách được chọn 1 trong 2 điểm để tham quan, nếu quý khách muốn tham 

quan cả 2 điểm thì sẽ tự túc vé vào Cafe F – Cánh Đồng Hoa) 

NGÀY 2 
THƯỞNG NGOẠN SẮC MÀU ĐÀ LẠT | TOUR 

ĐÀ LẠT 3N3Đ 

Sáng Trưa Tối 

   

https://saigonstartravel.com/xem-tin/nha-tho-domaine-de-marie-da-lat-sgs/
https://saigonstartravel.com/xem-tin/canh-dong-hoa-cam-tu-cau-khong-lo-o-da-lat/
https://saigonstartravel.com/xem-tin/chua-linh-phuoc-ngoi-chua-co-bac-nhat-khong-the-bo-qua-tai-da-lat/


 

 

10h30: 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. 

11h00: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng, về lại khách sạn nghỉ ngơi 

14h00: Xe tiếp tục đưa Quý khách đến: 

 Vườn Dâu Tây được trồng bằng phương pháp thủy canh với công nghệ cao và hiện đại của 

Israel mang lại năng suất vượt trội, đặc biệt là vô vàn những quả dâu mọng đỏ “size cực 

khủng” đang thu hút đông đảo các bạn trẻ tìm đến check-in. Quý khách có thể thử cảm giác 

thu hoạch dâu tại vườn với giá cả rất phải chăng.  

 Tham quan Bảo Tàng Phân Viện Sinh Học Đà Lạt với khung cảnh cổ kính. Khám phá bên 

trong phòng trưng bày bao gồm các mẫu vật thật được lưu giữ lại như các loài chim, voi, 

côn trùng, báo hoa mai, gấu xám…Ngoài là nơi khám phá sinh học có 1 không 2 tại Đà Lạt 

thì Bảo tàng còn là nơi cho các shot ảnh “sống ảo” được rất nhiều người ưa chuộng. 

 Tiếp tục đoàn tham quan La Chocotea, là địa điểm có các công trình làm hoàn toàn bằng 

Chocolate, Chocolate được làm thành nhiều hình thù, kích thước, màu sắc y như thật khiến 

du khách khó lòng mà biết được nó hoàn toàn được làm từ…Chocolate. Khu trưng bày có 

hơn 40 sản phẩm và rất nhiều mùi vị: chanh dây, dâu tây, táo, dứa; Chocolate tươi nama 

của Nhật; Kết hợp thêm các loại hạt, hoa như oải hương, hồng, atiso; Chocolate cho người 

ăn kiêng….Nếu đã là tín đồ “hảo ngọt” thì du khách không thể bỏ qua điểm tham quan 

này. 

15h30: Tiếp tục hành trình khởi hành về huyện Lạc Dương đoàn tham quan: 

 KDL Lang Biang, chinh phục ngọn núi cao hơn 2.000m với toàn cảnh thành phố sương mù. 

Quý khách được bao vé vào cổng Lang Biang và tự túc mua vé xe Jeep lên đỉnh hoặc có thể 

mua vé ngắm cảnh Đà Lạt từ xa bằng ống kính nơi có khói lam chiều lẫn trong làn sương 

mờ ảo. 

18h00: Dùng bữa tối tại Nhà Hàng dưới chân LangBiang huyền thoại, tham gia Chương trình lửa 

trại giao lưu Không Gian Văn Hóa Cồng Chiêng hòa mình cùng đồng bào dân tộc 

Lạch bên ánh lửa bập bùng cùng chén rượu Cần, thưởng thức thịt rừng nướng, cùng nắm 

tay kết vòng tròn nhảy múa, ca hát, thổi Tù Và…(Chi phí tự túc). 

Buổi tối: Quý khách tự do tham quan Thành phố Cao Nguyên về đêm. 

 

07h00:  Quý khách làm thủ tục trả phòng, xe đưa quý khách đến nhà hàng dùng điểm tâm 

sáng. 
08h00:  Tiếp tuc̣ chương triǹh, xe cùng HDV se ̃đưa quý khách đế tham quan: 

 Khu Du Lịch Dalaland – khu du lịch đang được nhiều bạn trẻ check – in nhiều nhất hiện nay. 

Với hàng chục tiểu cảnh bên trong như: xích đu, tổ chim, bàn tay phật, giường lưới… Quý 

khách có thể thưởng ngoạn cảnh vật hùng vĩ nơi đây và cho ra những bức ảnh vạn người mê (Chi 

phí tự túc). 

 Sau đó viếng thăm Chùa Linh Ẩn tọa lạc tại Tà Nung – Nam Ban – Lâm Hà. Điểm đặc sắc 

là tượng phật Quan Thế Âm Bồ Tát khổng lồ, chùa vừa là địa điểm tâm linh vừa là điểm tham 

quan hấp dẫn thu hút một lượng lớn khách đến viếng thăm. Chùa linh ẩn tự được du khách bình 

chọn là một trong top 20 địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút khách du lịch nhất. 

11h00: Xe đưa Quý khách trở về Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn dùng cơm trưa tại Bảo Lộc. 

19h00: Quý khách về đến Thành phố Hồ Chí Minh, xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Kết thúc 

chuyến tham quan Tour Đà Lạt, chia tay Quý khách, hẹn ngày gặp lại! 

NGÀY 3 
THƯỞNG NGOẠN SẮC MÀU ĐÀ LẠT | TOUR 

ĐÀ LẠT 3N3Đ 

Sáng Trưa Tối 

   

https://saigonstartravel.com/xem-tin/review-du-lich-da-lat-vuon-dau-tay-2940/
https://saigonstartravel.com/xem-tin/nhung-dieu-ban-chua-biet-ve-khu-du-lich-langbiang-da-lat/
https://saigonstartravel.com/tour-trong-nuoc/du-lich-da-lat-1047/


 

 

Lưu ý: Chương trình tham quan có thể thay đổi thứ tự để phù hợp với cung đường đi hoặc do thời 

tiết, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ điểm tham quan cho quý khách như trong lịch trình tour!!! 

BẢNG GIÁ TOUR TRỌN GÓI  

TIÊU CHUẨN GIÁ KHUYẾN MÃI LỊCH KHỞI HÀNH 

2 Sao 1,890,000đ 

Thứ 5 hàng tuần trong tháng 3 Sao 2,379,000đ 

4 Sao 2,590,000đ 

TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ 

Nếu số lượng khách hàng trên 30 Khách Cty sẽ Up lên xe giường nắm – Khách hàng đóng thêm 

100.000/ khách để khởi hành bằng xe giường nằm 

Vận chuyển 
 Xe Du lịch 16C, 29C, 45C đời mới đưa đón tận nơi, chỗ ngồi máy lạnh, bác tài 

ân cần. Tùy theo số lượng mà công ty sẽ sắp xếp xe phù hợp. 

Ăn uống 

 Ăn sáng: 03 bữa ăn sáng: 03 bữa (01 bữa tô ly + 02 bữa buffet tự chọn tại khách 

sạn). 

 Ăn Chính: 04 bữa phong phú thay đổi liên tục 100.000 -130.000đ/khách/bữa 

Lưu trú 
 Khách sạn 2, 3 sao- 4 sao gần trung tâm, nội thất tiện nghi  

 (2-3-4 khách/phòng tùy chọn). 

Phụ thu phòng 

 Phòng đơn 1 khách 2 sao: phụ thu 400.000đ/phòng/tour  

 Phòng đơn 1 khách 3 sao: phụ thu 800.000đ/phòng/tour  

 Phòng đơn 1 khách 4 sao: phụ thu 1.000.000đ/phòng/tour  

Vé tham quan  Vé vào cổng tham quan các thắng cảnh trong chương trình (01 lần/khách) 

Bảo hiểm 

 Bảo hiểm du lịch suốt tuyến: 20.000.000đ/trường hợp. Không áp dụng mức bảo 

hiểm cho khách hàng từ 70 tuổi trở lên theo quy định của Luật Bảo Hiểm Du 

Lịch Việt Nam. 

Hướng dẫn viên  HDV kinh nghiệm, nhiệt tình phục vụ đoàn suốt tuyến 

Chi phí tổ chức 

 Khăn lạnh, nước suối chai 01 chai 500 ml/ngày + Nón du lịch. 

 Nón du lịch 

 Banner treo xe và banron chụp hình 

 Tham gia chương trình quay xổ số trúng thưởng siêu xịn sò 

 Quà tặng kỉ niệm trên xe khi chiến thắng các trò chơi từ HDV  

 Tham gia vòng quay may mắn trúng voucher phòng nghỉ, tour du lịch,… 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

Chi phí cá nhân 

 Chi phí điện thoại cá nhân, ăn uống ngoài chương trình và các chi phí vui chơi 

giải trí cá nhân khác. 

 Thuế VAT 10%. 

 Bữa ăn tối ngày 1 

 Phụ thu Khách nước ngoài: 300.000 VNĐ / khách / tour 

 Vé tham quan Cà Phê F, Xe jeep Langbiang, Dalaland. 

 Chi phí phát sinh do hủy/hoãn chuyến tàu/bay. 

 Chi phí phát sinh ăn uống trẻ em dưới 05 tuổi. 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 

(Tính theo năm. Ví dụ: từ 2014 đến 2019: tính 5 tuổi) 



 

 

Trẻ em dưới 4 

tuổi 

 Trẻ em duới 5 tuổi miễn phí bố mẹ tự lo cho bé. Hai vợ chồng chỉ được kèm 1 

em bé trong độ tuổi này, từ trẻ thứ 2 thì tính 50% vé người lớn. 

Từ 5 đến dưới 10 

tuổi 

 Trẻ từ 5 đến 10 tuổi tính 75% vé tour tiêu chuẩn như người lớn, nhưng ngủ chung 

với bố mẹ. Hai vợ chồng chỉ được kèm 1 bé, từ bé thứ 2 tính người lớn. 

Trẻ từ 11 tuổi.  Trẻ từ 11 tuổi trở lên tính như người lớn. 

ĐIỀU KIỆN HỦY/HOÃN TOUR 

(Các ngày trên tính theo ngày làm việc) 

Ngay sau khi 

đăng kí  và 

Trước 10 ngày 

 Charge 30% giá tour và 100% tiền vé máy bay/vé tàu 

Từ 05 - 10 ngày  Charge 50% giá tour và 100% tiền vé máy bay/vé tàu 

Từ 03 - 05 ngày  Charge 75% giá tour và 100% tiền vé máy bay/vé tàu 

Từ 0 – 03 ngày  Charge 100% tiền tour và vé máy bay/vé tàu 

Giai đoạn Lễ/Tết  Không hoàn, không huỷ, không trả vé. 

GHI CHÚ 

★  Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng các điểm tham quan trong chương trình không thay 

đổi. 

★  Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính). 

★  Du khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

★ Ngay sau khi đăng kí, quý khách cung cấp cho công ty họ tên + năm sinh + số 

CMND/CCCD/Passport và quốc tịch (Nếu quý khách là người nước ngoài/Việt Kiều)   

★Tuân thủ theo đúng quy định Bộ Y Tế về phòng chống dịch bệnh ở thời điểm hiện hành (linh hoạt 

theo mỗi nghành nghề). 

★Đảm bảo nguyên tắc 5K, khử khuẩn. 

★Thẻ xanh covid (khách đã tiêm vaccine ngừa covid đủ liều, thời gian hoàn tất mũi 2 trước 14 ngày 

và không quá 12 tháng), khách là F0 đã khỏi bệnh (có giấy chứng nhận của Sở Y Tế và không quá 12 

tháng). 

★Trong trường hợp bất khả kháng, như trước ngày tour khởi hành tại điểm đến xảy ra dịch bệnh. Khi 

có thông báo và công văn của ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh hoặc điểm đến, công ty sẽ linh 

hoạt xử lí theo từng trường hợp cho quý khách hàng 

 

 
 


