
 

Kính gửi: Quý khách hàng ! 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH 

TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT 
CHECK IN VƯỜN HOA CẨM TÚ CẦU – PUPPY FARM 

Tiệc Buffet Rau không giới hạn tại nhà hàng | Cơm Niêu Việt Nam  

 
 PHƯƠNG TIỆN: XE GƯỜNG NẰM 

 THỜI GIAN: 3N3D 

 Khởi hành: TỐI THỨ 5 HÀNG TUẦN 

 

 

BẢNG GIÁ ÁP DỤNG CHO KHÁCH LẺ GHÉP 

 

KHỞI HÀNH 

 

TIÊU CHUẨN  

 

GIÁ BÁN 

 

Tối thứ 5 hàng tuần 

HOTEL 2* 1,990,000 VND 

HOTEL 3* 2,390,000 VND 

 

CHƯƠNG TRÌNH TOUR  

NGÀY 01: SÀI GÒN – ĐÀ LẠT (nghỉ đêm trên xe) 

20h30: Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành chuyến du lịch tham quan Thành 

phố Đà Lạt 3 ngày 3 đêm. Với đội ngũ bác tài giàu kinh nghiệm và nhiệt tình Quý khách sẽ có đêm nghỉ 

ngơi trên xe thoải mái và an toàn.  

NGÀY 02: CẦU GỖ SĂN MÂY | ĐỒI CHÈ | VƯỜN HỒNG  | NHÀ THỜ DOMAIND ( ăn 3 

bữa) 

05h00:  Xe đưa quý khách đến với một địa điểm mới toanh là CẦU GỖ SĂN MÂY - nơi sở hữu không 

gian vô cùng “đắt giá” chắc chắn không làm bạn thất vọng với các không gian trải nghiệm như: 

 Toàn cảnh biển mây Đà Lạt từ cầu gỗ săn mây 

 View đồi chè Cầu Đất huyền ảo 

 Tham quan vườn Hồng trĩu quả 



 

 View thưởng thức cafe xịn xò 

 Ngắm bình minh Đà Lạt từ trên cao rất chill 

07h00: Quý khách  dùng  bữa  sáng (Menu: 1 tô + 1 ly) 

Sau bữa sáng, Quý khách khởi hành tham quan:  

Chùa Linh Phước hay còn gọi là Chùa Ve Chai – một trong những danh thắng nổi tiếng của Đà Lạt với 

công trình kiến trúc khảm sành đặc sắc, ngoài việc dâng hương lễ Phật, Quý khách còn được thưởng 

ngoạn những kiến trúc được xây dựng công phu mang đậm bản sắc Á Đông. 

Vườn Hoa Cẩm Tú Cầu - Với hơn 2 hecta, triệu bông hoa cẩm tú cầu ẩn mình trong những tán rừng 

thông xanh mát khiến khung cảnh nơi đây đẹp đến bất ngờ.. 

12h00: Qúy khách đến nhà hàng Cơm Niêu dùng cơm trưa. Tại đây quý khách sẽ được thưởng thức ẩm 

thực Cơm Niêu Việt Nam đặc trưng với nhiều món ăn phong phú và hấp dẫn 

Sau bữa trưa quý khách về lại khách sạn nhận phòng. Nghỉ ngơi.  

Buổi chiều:  

16h30: Xe và Hướng dẫn viên đón quý khách tham quan: 

Nhà thờ Domain còn được gọi là Nhà thờ Vinh Sơn hay còn gọi là nhà thờ Mai Anh, một trong những 

địa điểm du lịch ấn tượng ở Đà Lạt. 

18h00: Quý khách dùng cơm chiều tại nhà hàng. 

NGÀY 03: VƯỜN DÂU| MÊ LINH| PUPPY FARM | BUFFET RAU ( ăn 2 bữa) 

Buổi sáng:  

07h00: Xe đón Quý khách đi đến nhà hàng dùng điểm tâm sáng.  

08h30: Xe và HDV đón quý khách tham quan: 

Vườn Dâu Đà Lạt  đến đây quý khách có thể tham quan vườn dầu tìm hiểu về cách trồng và chăm sóc, 

quý khách có thể thưởng thức dâu tại vườn và mua về làm quà cho người thân và gia đình.  

Mê Linh quán: Quý khách dừng chân ngắm cảnh và thưởng thức cafe chồn hảo hạng tại Mê Linh Quán, 

nơi được cư dân mạng truyền tai là "quán Cafe có cảnh quan đẹp nhất của Đà Lạt". Đến đây quý 

khách thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt đẹp và nhăm nhi ly hương vị độc đáo thơm ngon của cà phê chồn 

( chi phí cà phê tự túc) và thư giãn/.  

Bên cạnh đó quý khách có thể tham quan và chụp ảnh tại khu vườn hoa tam giác mạch, hoa cải trắng, 

hoa hướng dương ( tùy theo mùa) chi phí tham quan tự túc.  



 

Tháng 10, khi thu chớm sang cùng thời tiết hơi se lạnh dễ chịu cũng là lúc hoa dã quỳ nở vàng rực khắp 

mọi cung đường ở Đà Lạt. Những hoa dã quỳ vàng rực rỡ trải khắp mọi cung đường đèo với cảnh trời 

mây mênh mông của Đà Lạt càng khiến cảnh vật thêm phần lung linh.  

12h00: Qúy khách dùng bữa trưa cực kỳ hấp dẫn – BUFFET RAU KHÔNG GIỚI HẠN + SET MENU 

LẨU HẢI SẢN/ BÒ/ THỊT/TÔM/ NẤM/ ăn đến no bụng thì thôi nhé.  

Sau bữa trưa quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi.  

Buổi chiều:  

15h00: Đoàn tham quan  

Puppy Farm - đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của các bạn trẻ khi đến với Đà Lạt bởi Đàn 

soái ca cún chất hơn nước cất. Thoạt nhìn các em hơi to xác, tạo cảm giác sợ hãi cho những bạn lần đầu 

đến đây, nhưng khi được tiếp xúc và làm quen được thì bạn chỉ muốn lăn sả và cưng nựng các em ấy 

mà thôi.   

Ngoài ra, Puppy Farm còn là nơi để bạn tham quan vườn cà chua / vườn dâu công nghệ cao, tận 

hưởng không khí trong lành cùng rau quả sạch chuẩn nhà trồng. Dành thời gian cả ngày đến đây bạn 

cũng không chán. 

Quảng trường lâm viên : là một trong những công trình xây dựng hoành tráng nhất của thành phố ngàn 

hoa Đà Lạt. Tại đây quý khách check in Nụ hoa  Atiso khổng lồ, Hoa Dã Quỳ khổng lồ, và khung cảnh 

lãng mạn bên bờ Hồ Xuân Hương,..  

18h00: Quý khách tự túc cơm tối và tự do dạo phố Đà Lạt về đêm.  Gợi ý một số điểm ăn uống buổi 

tối: Kem Bơ Thanh Thảo, Bánh Tráng Nướng, Dâu Lắc, Khoai lang nướng,…… 

NGÀY 04: THÁC DATANLA | SÀI GÒN ( ăn sáng, trưa ) 

Buổi Sáng: 

06h30: Quý khách làm thủ tục trả phòng, đến nhà hàng dùng điểm tâm sáng.  

Khởi hành tham quan: 

Thác Datanla thưởng thức cảm giá mạnh với hệ thống máng trượt hiện đại (chi phí tự túc). 

12h30: Đoàn dùng cơm trưa tại Bảo Lộc, thưởng thức cà phê, trà miễn phí và mua sắm đặc sản: Trà, Cà 

phê tại danh trà Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng. 

Buổi chiều: Đoàn tiếp tục khởi hành về lại Tp.HCM. 

Đoàn về đến điểm hẹn ban đầu, kết thúc chuyến tham quan Tour Đà Lạt 3 Ngày 3 Đêm. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN ĐI THẬT THÚ VỊ!!!  

 



 

GIÁ TOUR BAO GỒM:  

 Vận Chuyển: Xe giường nằm đời mới, máy lạnh, hệ thống âm thanh wifi, tài xế ân cần, lịch sự.  

 Lưu trú: Khách sạn tiêu chuẩn 2-3 sao gần chợ, gần trung tâm, phòng đầy đủ tiện nghi ( phòng  

2- 4 khách)  

 Các bữa ăn gồm: 

 03 bữa ăn sáng  

 04 bữa ăn chính: Thực đơn 5 món phong phú thay đổi liên tục. (Trong đó có 1 bữa Menu 

Cơm Niêu, 1 bữa thưởng thức Buffet Rau tại nhà hàng sang trọng)  

 Tham quan: Quý khách được bao vé tham quan vào cổng Khu Du Lịch theo chương trình. 

 Hướng dẫn Viên: Vui vẻ, nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm, phục vụ đoàn suốt tuyến. 

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

20.000.000đ/1 trường hợp. 

 Quà tặng: 

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

 Nón Du Lịch  

VÉ TOUR TRẺ EM: 

 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua vé người lớn. 

 Trẻ em trên 04 tuổi đến dưới 10 tuổi mua 70% vé có suất ghế ngồi riêng trên xe & suất ăn riêng 

tuy nhiên phải ngủ chung giường với bố mẹ. (Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em 70% vé, trẻ 

em thứ 2 trong độ tuổi trên bắt buộc mua 1 vé người lớn ).  

 Trẻ em dưới 04 tuổi không tính vé ngồi chung với bố mẹ, gia đình tự lo. Hai người lớn chỉ được 

kèm một trẻ em. Từ trẻ em thứ hai bắt buộc mua 70% vé theo quy định.  

 ( Lưu ý: Khi đăng ký vé trẻ em quý khách vui lòng xuất trình giấy khai sinh bản sao )  

KHÔNG BAO GỒM: 

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

khác. 

 Thuế VAT 

 Cáp treo , Máng trượt, xe Jeep, cà phê, nước ngọt tại các điểm tham quan Quán Cà Phê 

 Sử dụng Phòng đơn khách quý khách vui lòng đóng phụ thu 300.000VNĐ/phòng/tour 

QUY ĐỊNH HỦY TOUR 

 Khách hủy tour ngay sau khi đăng ký chịu phí 30% phí tour .  

 Khách hủy tour trước 5 ngày khởi hành chịu phí 50% phí Tour. 



 

 Khách hủy tour trước 3 ngày trước và trong ngày khởi hành chịu phí 100% chi phí tour. 

 Khách hủy tour dịp lễ /tết mất 100% chi phí tour  

Ghi chú: Thứ tự chương trình có thể thay đổi cho phù hợp nhưng cam kết vẫn đảm bảo thực hiện 

các điểm tham quan.  

CÁC ĐIỀU KIỆN KHI ĐĂNG KÝ TOUR:   

 Đối với Khách Quốc tịch Việt Nam: Khi đi tour Trẻ em từ 14 tuổi trở lên và người lớn cần đem 

theo CMND/Passport (Hộ chiếu) bản chính còn hạn sử dụng, hình ảnh rõ (CMND có thời hạn sử 

dụng không quá 15 năm, tính từ ngày cấp)/ Giấy khai sinh bản chính (trẻ em dưới 14 tuổi). 

 Đối với khách người Nước ngoài Khi đi tour phải mang theo đầy đủ Passport (Hộ Chiếu) bản chính 

còn hạn sử dụng hoặc thẻ xanh kèm theo Visa và giấy tái xuất nhập Việt Nam. 

 Khi đăng ký tour Quý khách vui lòng mang theo CMND/Passport bản chính hoặc cung cấp tên 

chính xác đầy đủ, đúng từng ký tự trên CMND/ Passport (Hộ chiếu)/Giấy khai sinh (trẻ em dưới 

14 tuổi) theo thứ tự: Họ/tên lót/tên.  

 Chương trình và điểm tham quan có thể linh động thay đổi thứ tự các điểm phù hợp điều kiện thực 

tế.  sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp: 

+Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất… 

+ Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình… 

+ Sự cố về giao thông: kẹt xe,... 

 Nếu những trường hợp trên xảy ra,  sẽ xem xét để hoàn trả chi phí không tham quan cho khách 

trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện….và không chịu trách nhiệm bồi 

thường thêm bất kỳ chi phí nào khác). 

 Quý 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. 

 Quý khách dưới 18 tuổi khi đi tour phải có Bố Mẹ hoặc người thân trên 18 tuổi đi cùng. Trường 

hợp đi một mình phải được Bố Mẹ ủy quyền (có xác nhận của chính quyền địa phương) cho . 

 Riêng khách từ 70 tuổi trở lên: Bắt buộc phải có người thân dưới 55 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi cùng 

và nộp kèm giấy khám sức khỏe, có xác nhận đủ sức khỏe để đi du lịch của bác sĩ + Giấy cam kết 

sức khỏe theo mẫu qui định của công ty. Vì lý do an toàn Quý khách hạn chế và không nhận khách 

từ 80 tuổi trở lên. Khách trên 80 tuổi không có chế độ bảo hiểm. 

 Quý khách đang mang thai vui lòng báo cho nhân viên bán tour ngay tại thời điểm đăng ký. Lưu 

ý phải có ý kiến của bác sĩ trước khi đi tour. Cam kết tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình 

và thai nhi trong suốt thời gian tham gia chương trình du lịch.  



 

 Quý khách có nhu cầu cần xuất hóa đơn vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn cho nhân viên 

bán tour  ngay khi đăng ký, không nhận xuất hóa đơn sau khi tour đã kết thúc.  

Quý khách vui lòng tham khảo kỹ các Điều Kiện Bán Vé trước khi đăng ký chuyến du lịch. Trong 

trường hợp không trực tiếp đăng ký, nhờ người thân đăng ký hộ vui lòng cập nhật thông tin từ 

người đăng ký.  

 


	QUY ĐỊNH HỦY TOUR

