
 

 

TOUR XUYÊN TÂY NGUYÊN:  

MĂNG ĐEN- KOM TUM- GIA LAI- 

BUÔN MÊ THUỘT- TÀ ĐÙNG 
 

 
 PHƯƠNG TIỆN: XE GHẾ NGỒI 

 KHỞI HÀNH: THỨ 5 HÀNG TUẦN 

 TIÊU CHUẨN: 3  SAO  

 GÍA TOUR: 2.390.000 

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

GIỚI THIỆU TOUR 

Khu du lịch sinh thái Măng Đen được du khách xa gần biết đến như “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên. Măng 

Đen vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ hiếm có của đại ngàn Tây Nguyên với rừng, suối, hồ và thác nước. Măng 

Đen e ấp ẩn mình bên cánh rừng nguyên sinh với những rặng thông đỏ bạt ngàn trải dài như vô tận, xen lẫn 

tiếng nước chảy róc rách quanh năm...  

Cảm giác thú vị bất ngờ xâm chiếm sau hành trình dài giữa đại ngàn hùng vĩ, du khách thấy Măng Đen bốn 

phía được bao bọc bởi sương mù, rừng thông, biệt thự và cái lạnh nhè nhẹ... Ngoài bạt ngàn cây xanh, ở Măng 

Đen thỉnh thoảng khách bộ hành còn bắt gặp nhiều suối, thác đẹp nổi tiếng như: Pa Sỹ, Đăk Ke, Lô Ba và 

những hồ thơ mộng: Toong Zơri, Toong Pô, Toong Đam. 

Là một thị trấn thuộc huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, Măng Đen được tự nhiên ưu ái khi mang trong mình 

đến tận bảy hồ, ba thác với dòng nước xanh trong ngọt ngào quanh năm. Tiết trời dịu nhẹ trên vùng cao nguyên 

xa xôi luôn làm cho tâm thái người lữ khách mỗi lần về đây đều căng tràn nhựa sống.  

 

ĐÊM 01: TP HỒ CHÍ MINH - MĂNG ĐEN   

Buổi tối: 

17h30: Xe và hướng dẫn viên đón đoàn rời TP Hồ Chí Minh theo QL14 đi Măng Đen qua Sóc Bombo, Bù 

Đăng, đường mòn Hồ Chí Minh, quý khách nghỉ đêm trên xe. 

 

NGÀY 2: KHÁM PHÁ MĂNG ĐEN (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

Buổi sáng: 

07h30: Đoàn dùng điểm tâm tại Gia Lai, tiếp tục hành trình đến với Măng Đen. 

09h30: Đoàn tham quan Nhà Thờ Gỗ Kom Tum trên 100 tuổi - là biểu tượng của vùng đất Tây Nguyên, là niềm 

tự hào của người dân thành phố Kon Tum và luôn có sức hút mãnh liệt cho những du khách đến với 

vùng cao nguyên bạt ngàn. 

11h30: Đoàn đến với Măng Đen - nơi được mệnh danh là “Đà Lạt thứ 2” của Việt Nam. Điểm đến này rất đáng để 

đi bởi không khí rất dễ chịu mát mẻ quanh năm, điểm tô vào đó là nét đẹp còn nguyên sơ của cao nguyên đại 

ngàn, của rừng thông đầy quyến rũ và nơi xứ sở của hồ của thác, Măng Đen có đến 7 hồ và 3 thác đẹp tuyệt 

vời. Ngoài ra đây còn là nơi vẫn còn lưu giữ nét văn hóa bản địa mộc mạc khiến cho du khách không khỏi bỡ 

ngỡ và tò mò. Đoàn dùng cơm trưa và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: 

14h00: Xe đưa quý khách tham quan Khu du lịch thác Pa Sĩ, cầu treo dây văng lệch nhịp duy nhất Miền Trung 

- Tây Nguyên; tham quan thác Đăk Ke và hồ Đăk Ke. 



 

15h30: Quý khách tham quan chùa Khánh Lâm - nơi thiền định giữa rừng thiêng, sau đó tham quan Đức mẹ 

Măng Đen.  

18h00: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng với các món đặc sản núi rừng, nghỉ đêm tại Măng Đen. 

 

NGÀY 3: MĂNG ĐEN - GIA LAI - BUÔN MÊ THUỘT (ĂN SÁNG, TRƯA) 

Buổi sáng: 

06h00: Quý khách dùng điểm tâm tại nhà hàng, sau đó làm thủ tục trả phòng khách sạn. 

09h30: Đến với Gia Lai, đoàn tham quan và check in tại Rừng Thông Trăm Tuổi, với hàng thông cổ thụ tuyệt đẹp 

cạnh rung chè xanh bạt ngàn. Đây được mệnh danh là “con đường Hàn Quốc” tại Pleiku Gia Lai.  Nơi 

đây rất thu hút lượng khách đến tham quan , các bạn trẻ thì ghi dấu thanh xuân và tình iu nơi con đường tuyệt 

đẹp này. 

 Biển Hồ - một địa danh nổi tiếng của Pleiku nơi mà được nhạc sĩ Nguyễn Cường đưa vào bài hát rất nổi tiếng 

“Đôi mắt Pleiku Biển Hồ Đầy”.      

11h30: Đoàn dùng buổi trưa tai nhà hàng. 

Buổi chiều: 
12h30: Tiếp tục khởi hành về Buôn Mê Thuột. 

16h00: Đoàn tham quan buôn làng Ako Dhông của dân tộc Êđê trong lòng Thành Phố. Tham quan chùa Khải 

Đoan, ngôi chùa lớn và đep nhất xứ Ban Mê.Sau đó, quý khách nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi 

19h00: Quý khách tự do khám phá phố Núi về đêm, tự túc khám phá âm thực xứ núi, dừng chân thưởng thức 

“ly café Buôn Mê” hoặc thưởng thức đặc sản núi rừng cùng nhâm nhi rượu cần nổi tiếng.  

 

NGÀY 4:  BUÔN MÊ THUỘT- TÀ ĐÙNG-HỒ CHÍ MINH ( SÁNG, TRƯA) 

Buổi sáng: 

06h00: Quý khách dùng điểm tâm sáng, sau đó làm thủ tục trả phòng khách sạn.  

08h00: Đoàn tiếp tục hành trình đến với Tà Đùng, quý khách có thể thả hồn để tận hưởng cái thi vị mà thiên 

nhiên đã ban tặng. 

 Qúy khách dùng buổi trưa tại nhà hàng. 

Quý khách ngắm hồ- nơi được ví là Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên với ngàn ngàn ốc đảo lớn nhỏ nằm 

trên mặt hồ,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. 
Buổi chiều: 
13h30: Tiếp tục khởi hành về lại Sài Gòn. 

Về đến Hồ Chí Minh, chia tay và hẹn gặp lại quý khách. 

 

 

GIÁ TOUR CHI TIẾT 

GIÁ TOUR BAO GỒM 
Vận chuyển  Xe ghế ngồi: Xe từ 30 đến 45 chỗ tùy lượng khách, xe đời mới máy 

lạnh, đón khách theo chương trình. Mỗi đợt tối thiểu 25 khách/đợt. Trường 

 

LỊCH KHỞI HÀNH 

 

GIÁ TOUR 3 SAO 

 

TRẺ EM 

XE GHẾ NGỒI 2.390.000 Đ 70% 

GIƯỜNG NẰM 

TẦNG TRÊN 
2.490.000 Đ 

GIƯỜNG NẰM 

TẦNG DƯỚI 
    2.690.000Đ 



 

hợp không đủ slk thì được dời sang lịch khởi hành tiếp theo. Xe đời mới máy 

lạnh (25 – 28 khách xe 30c, 30 – 33 khách xe 35c, trên 40 khách xe 45c), đón 

khách theo chương trình. 

  Xe giường nằm: Mỗi đợt tối thiểu 30khách/đợt. Trường hợp không đủ 

slk thì tour sẽ được tổ chức theo điều kiện xe ghế ngồi. 

 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 

Lưu trú Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao tại Buôn Mê,  

Biệt thư tiêu chuẩn tương đương 3 sao tại Măng Đen 

Phụ thu phòng đơn:  

 500.000 đ/khách/tour tiêu chuẩn 3 sao 

Phụ thu phòng 2:  

 150.000 đ/khách/tour (Ngày thường) 

 

Ăn uống Điểm tâm: 3 buổi   

 Set Menu: 40.000 đ/suất (1tô bún, phở, hủ tiếu + 1 ly nước ngọt, café) 

Ăn chính: 4 buổi 

 3 buổi: 100.000đ/suất 

 1 buổi: 150.000 đ/suất (đặc sản núi rừng) 

Vé tham quan Vé vào cổng: 

 Vé vào cổng các điểm tham quan 

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 Giặt ủi, điện thoại, ăn uống ngoài chương trình ….. 

Điểm tham quan Các chi phí ngoài chương trình 

Thuế VAT Quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn VAT cộng  thêm 10% 

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM 
1. Trẻ em dưới 05 tuổi, cao dưới 1m: miễn phi,́ cha mẹ lo toàn bộ chi phí cho bé nếu có phát sinh. 02 

người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em. Trường hợp 02 người lớn kèm 02 trẻ em dưới 05 tuổi. Trẻ em thứ 1 được 

miễn phí, trẻ em thứ 2 áp dụng mức phí: 50%/mức phi ́người lớn: Phụ thu ghế ngồi trên xe: 800.000đ/bé 

(Nếu ba mẹ có yêu cầu). 

2. Trẻ em từ 06 - 10 tuổi: 60% mức phi ́người lớn, bao gồm tất cả các chi phí & ghế ngồi riêng trên xe, 

ngủ chung giường với bố me.̣ 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em. Trường hợp 02 người lớn đi kèm 02 

trẻ em, trẻ em thứ 2 phải áp dụng mức phí của người lớn.    

3. Trẻ em từ 11 tuổi: 100% giá tour như người lớn. 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH 
 17h30: Đón khách tại Công ty Du lịch Hải Đăng, 367 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình  

 18h00: Đón khách tại Trường Đại Học Hồng Bàng, 03 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình 

 18h30: Đón khách tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 04 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1 

 18h45: Đón khách tại Cây xăng Comeco, Ngã 4 Hành Xanh, Phường 21, Quận Bình Thạnh 

 19h30: Đoán khách tại Ngã 3 Sở Sao, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương 

GHI CHÚ 
 Giá trên không áp dụng cho ngày lễ, tết. 



 

 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. Những thắc mắc, khiếu 

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

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. 
 


