
 

CHƯƠNG TRÌNH SĂN MÂY ĐÀ LẠT 

ĐÀ LẠT– THUNG LŨNG HOA 
 THUNG LŨNG HOA TÀ NUNG  

 VƯỜN HOA CẨM TÚ CẦU – CẦU VÀNG – GA ĐÀ LẠT 

 SĂN MÂY CẦU GỖ PANORAMA - ĐỒI CHÈ CẦU ĐẤT 

 ĐÀ LẠT VIEW – KDL LÁ PHONG – KOKORO CAFE - PHÂN VIỆN SINH HỌC 

 CƠM LAM – TIỆC BUFFET RAU KHÔNG GIỚI HẠN 

 

 

ĐÊM 1: TP.HCM – ĐÀ LẠT   

20h45: Xe và Hướng Dẫn Viên Hải Đăng Travel đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành rời TPHCM đi 

Đà Lạt. Quý khách giao lưu và nghỉ đêm trên xe. 

NGÀY 1: TP.HCM  – THIÊN ĐƯỜNG SĂN MÂY CẦU ĐẤT- VƯỜN HOA CẨM TÚ CẦU - 

PHÂN VIỆN SINH HỌC ĐÀ LẠT - BUFFET RAU KHÔNG GIỚI HẠN (Ăn sáng, trưa, tối)   
05h00: Xe và Hướng Dẫn Viên HAIDANGTRAVEL đưa đoàn tham quan Săn mây Cầu Đất 

Panorama , ngoài ra bạn còn có thể chèo thuyền trên mây, check-in cầu gỗ, ngôi nhà gỗ trên mây, chụp 

hình đồi chè Cầu Đất Farm..và đặc biệt là có thể mua tận gốc những mẻ Hồng thơm ngon, cafe, Chà, 

Lagim. Đồi Chè Cầu Đất - một địa điểm sống ảo vô cùng hấp dẫn. Nơi gắn liền với những ngọn đồi 

ươm trà xanh mướt, thẳng tắp. Với diện tích 220 ha, đồi chè Cầu Đất Farm là điểm đến trong lành cho 

những ai muốn tìm về chốn đồng quê yên tĩnh. Quý khách đừng nên bỏ lỡ chụp hình với đồi chè xanh 

mát,  
Hoặc quý khách cũng có thể thư giãn bên tách cà phê, ngắm nhìn khung cảnh đồi chè tuyệt đẹp tại 

không gian của  Quán Cafe Container Đồi chè Cầu Đất. 

06h00: Đoàn kết hợp dùng điểm tâm sáng tại Đồi Chè Cầu Đất, sau đó tiếp tục hành trình đi tham quan.  

09h00: Quý khách thăm quan Cánh đồng hoa Cẩm tú cầu Đà Lạt một điểm đến thoải mái và lý tưởng 

cho du khách, Cánh đồng hoa đã xây dựng thêm nhiều tiểu cảnh phục vụ sống ảo như: 

Cầu Vàng Đà Lạt 

Nấc thang lên thiên đường 

Vầng trăng cổ tích 

Cầu tình yêu 

Cửa sổ 

Tổ chim 

Nhà gỗ 

Đặc biệt có thêm nhiều loại hoa như: hoa cúc hoạ mi, nữ hoàng xanh và hoa cánh bướm để quý khách 

tha hồ sống ảo nữa. 

11h00: Đoàn về Nhà hàng dùng cơm trưa. Sau đó di chuyển về nhận phòng nghỉ ngơi. 

15h30: Tiếp tục tham quan Phân viện sinh học Đà Lạt (hay còn gọi là Viện nghiên cứu Khoa học 

Tây Nguyên). Nơi đây được xem như "Lâu đài huyền bí" đang là tâm điểm check-in của giới trẻ Đà Lạt 

Thời gian: 3 ngày 3 đêm 

Phương tiện: Xe Giường Nằm 

Lưu trú: 2 SAO 

Khởi hành: Tối Thứ 5 hàng tuần 

Giá tour: 2.190.000 VND 



bởi nét cổ kính, rêu phong. Nơi đây còn trưng bày các mẫu vật, xương, sừng, mô hình của các loài động 

vật quý hiếm như khủng long, voi, hổ, gấu, vượn… 

Ngoài ra Qúy khách sẽ có trải nghiệm mới lạ khi đến với Lâu đài Socola Gallery La Chocotea để 

khám phá quy trình tạo hình chocolate độc đáo và chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật làm từ 

chocolate. 

18h00: Đoàn khám phá ẩm thực mới lạ hấp dẫn: “Buffet rau không giới hạn” nơi Phố Núi tại với thực 

đơn: 

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 tráng miệng. 

Buổi tối: Quý khách tự do khám phá thành phố Đà Lạt về đêm, dạo quanh bờ Hồ Xuân Hương, Chợ 

Đà Lạt về đêm hoặc thưởng thức những món đăc sản nướng, Lẩu gà lá é, Lẩu Bò Ba Toa, Sữa đậu nành, 

Kem Bơ, chè hé... 

NGÀY 2: ĐÀ LẠT VIEW – KDL LÁ PHONG - THIÊN VƯƠNG CỔ SÁT- GA ĐÀ LẠT (ĂN 

SÁNG, TRƯA) 

06h00: Qúy khách đến với TP ngàn hoa Đà Lạt, làm vệ sinh cá nhân và thưởng thức bữa sáng tại Nhà 

hàng. 

Đoàn kết hợp tham quan Đà Lạt View với khung cảnh “sương khói mờ nhân ảnh”, khuôn viên ngắm 

toàn cảnh Đà Lạt thơ mộng và nổi bật lên đó là hình ảnh Cổng Trời. Chắc chắn là điểm check-in mới 

mẻ không thể bỏ qua cũng là nơi để quý khách thả lòng ngắm thành phố Đà Lạt yên bình. 

08h00:  Quý khách đến viếng chùa Thiên Vương Cổ Sát- Nơi nổi tiếng với nét kiến trúc mang đậm 

phong cách Trung Hoa và sự bí ẩn về Chiếc bàn xoay kỳ lạ.  

09h30: Xe đưa quý khách ghé tham quan KDL Lá Phong Đà Lạt được thiết kế, xây dựng theo phong 

cách của Nhật bản – Xứ sở hoa Anh Đào không khác gì một bức tranh vườn địa đàng. Trong khu du 

lịch rừng lá phong trồng hơn 2000 cây lá Phong, khoảng 500 cây Anh Đào, 20.000 cây Tùng 

Bút,..Qúy khách khám phá  Từ cổng quần long hội tụ, nhà mái, nhà trống, suối mơ, …đến địa đàng 

trong lòng đất. Du khách đã có thể thỏa thích tham quan, trải nghiệm khu du lịch này. Lại còn mang về 

được một đống ảnh đẹp kỉ niệm nữa chứ. Trong khu du lịch này còn có một quán Kokoro Cafe rất đẹp. 

Các bạn có thể đến đây check in nhé. 

11h30: Qúy khách đến Nhà hàng dùng bữa trưa. . 

1. Nai áp chảo 

2. Heo rừng nướng muối ớt xanh 

3. Cơm Lam 

4. Bò xào thập cẩm 

5. Lẩu chua 

6. Gà chiên nước mắm 

7. Cơm trắng 

8. Tráng miệng, Trà Atisô 



Buổi chiều: 

15h00: Đoàn đến tham quan Nhà Thờ Domain De Marie, được xây dựng trong khuôn viên hơn 10ha, 

mang đậm phong cách cổ điển Châu Âu độc đáo. 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:  Đoàn tiếp tục đến Check-in tại Ga Đà lạt- Nhà Ga Xe Lửa cổ nhất Việt Nam, được xây dựng 

hơn 80 năm trước với đường xe lửa răng cưa hiếm có trên thế giới, đã được Bộ Văn hóa - Thông tin Việt 

Nam công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia.    

17h00: Xe đưa Đoàn về lại Khách sạn, quý khách Tự Túc dùng cơm tối. Tự do khám phá ẩm thực TP 

Đà Lạt về đêm.  

NGÀY 3: ĐÀ LẠT – THUNG LŨNG HOA TÀ NUNG  -  TP.HCM (Ăn sáng, Trưa) 

07h00: Đoàn làm thủ tục trả phòng, dùng điểm tâm sáng sau đó tiếp tục tham quan trên đường về 

TP.HCM.  

08h00: Xe đưa quý khách đến tham quan Thung Lũng Hoa Tà Nung - Với diện tích hơn 3 hecta được 

nằm giữa view đồi núi mênh mông là một điểm tham quan mới với những cánh đồng hoa đầy màu sắc , 

cảnh đẹp thiên nhiên, thơ mộng, những căn nhà gỗ được trang trí đầy hoa siu dễ thương; có quán Coffee 

Thung lũng hoa siêu Cut với view 360…nhiều góc sống ảo đẹp chất, xịn xò nè …. 

11h30: Đoàn dừng chân dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

19h00: Đến TP.HCM, xe và hướng dẫn viên HAIDANGTRAVEL đưa đoàn về lại điểm hẹn. Kết thúc 

tour. Chào Tạm Biệt Và Hẹn Gặp Lại! 

LOẠI XE 

KHỞI HÀNH  

TỐI THỨ 5 HÀNG 

TUẦN 

GIÁ VÉ 

NGƯỜI LỚN 

Phòng 3,4 

khách/ phòng 

GIÁ VÉ 

NGƯỜI LỚN 

Phòng 2 

khách/ phòng 

FESTIVAL HOA 

KHỞI HÀNH : 

01/11 Đến 25/12 
Phòng 3,4 khách/ 

phòng 

FESTIVAL HOA 

KHỞI HÀNH : 

01/11 Đến 25/12 
Phòng 2 khách/ 

phòng 

XE GHẾ NGỒI  

30 ĐẾN 45 CHỐ 

2.090.000 Đ 2.240.000 Đ 2.290.000 Đ 2.440.000 Đ 

XE GIƯỜNG NẰM 

TẦNG TRÊN 

2.190.000 Đ 2.340.000 Đ 2.390.000 Đ 2.540.000 Đ 

XE GIƯỜNG NẰM 

TẦNG DƯỚI 

2.390.000 Đ 2.540.000 Đ 2.590.000 Đ 2.740.000 Đ 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển tour XE GHẾ NGỒI : Mỗi đợt tối thiểu 25 khách/đợt. Trường hợp không đủ slk 

thì được dời sang lịch khởi hành tiếp theo. Xe từ 30 đến 45 chỗ tùy lượng 

khách ,xe đời mới máy lạnh (từ 25 –> 28 khách đi xe 30 chỗ, từ 30 –> 33 

khách xe 35 chỗ, trên 40 khách xe 45 chỗ), đón khách theo chương trình. 

XE GIƯỜNG NẰM : Mỗi đợt tối thiểu 35 khách/đợt. Trường hợp không 

đủ slk thì được dời sang lịch khởi hành tiếp theo hoặc đổi sang ghế ngồi . 

Lưu trú 
Khách sạn 2 SAO: An Phú ….hoặc các khách sạn khác tương đương 2 

sao…Phòng 3,4 khách 



Phụ thu phòng đơn: 1 phòng 1 khách: 400.000 đ/khách/2 đêm (ngày thường) 

và 600.000 đ/khách/2 đêm (dịp lễ) ( phòng 1 giường lớn) 

Ăn uống Điểm tâm: 3 buổi   

 2 set Menu: 60.000đ/suất (1 tô bún, phở, hủ tiếu + 1 Ly)  

 1 buổi buffet 

Ăn chính: 4 buổi 

 1 Buffet rau: 120.000đ/suất 

 1 buổi cơm lam: 120.000đ/suất 

 2 buổi trưa: 90.000đ/suất 

Vé tham quan Vé vào cổng:  

 Thung lũng Hoa Tà Nung  

 Vườn Hoa Cẩm Tú Cầu – Ga Đà Lạt 

 Đồi Chè Cầu Đất- Săn Mây Cầu Gỗ Đà Lạt 

 Đà Lạt View – KDL LÁ PHONG - Phân Viện Sinh Học  

Bảo hiểm 50.000.000đ/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 

Khăn, nón, nước  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  Giặt ủi, điện thoại, ăn uống ngoài chương trình… 

 Nước uống tại các điểm tham quan .Các điểm ngoài chương trình…, nước 

uống tại các quán coffee (nếu khách có nhu cầu) 

Thuế VAT 8% 

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 

50% vé tour. Phụ thu ghế ngồi trên xe: 40% giá vé/bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu) 

Từ 6-10 tuổi 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 

20h45: Công ty :367 Tân Sơn P15 Quận Tân Bình (Trụ sớ mới) 

21h15: Đón khách tại 03 Hoàng Việt ,  P4, Quận Tân Bình. 

21h45: 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 



22h45: Đón khách tại Ngã 4 Thủ Đức, Quận 9  

23h00: Siêu thị Lotte Mart, Ngã 4 Amata, Biên Hòa, Đồng Nai 

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 Travel. Những 

thắc mắc, khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

QUY ĐỊNH MUA 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. 
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