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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

ĐÀ LẠT - THIÊN ĐƯỜNG SĂN MÂY - MONGO - KHU VƯỜN ÁNH
SÁNG LUMIERE
Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm

Mã Tour: TN-2795 - Khởi hành: Tối thứ 5 hằng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

CÁC ĐIỂM NỔI BẬC TRONG CHƯƠNG TRÌNH: 

1.  Thiên đường Săn Mây
2.  Đồi chè Cầu Đất
3.  Vườn hoa cẩm tú cầu - Cầu Bàn Tay Vàng mini quá hot
4.  An Sơn Hồ - Phượng Hoàng Cổ Trấn giữa lòng Đà Lạt
5.  Tham quan Mongo land.
6.  Cà phê Mê Linh
7.  Check in quán cà phê cực đẹp Ngày của nắng
8.  Trải nghiệm tại Nông trại cún Puppy fram
9.  Tham quan vườn dâu, vườn bí ngô, cà chua bi…
10.Thưởng thức vẻ đẹp lãng mạn tại vườn hoa đa sắc màu Puppy Farm
11.Thác Datanla
12. Thưởng thức cà phê tại quán cà phê Bên Suối
13. Thưởng thức buffet BBQ
14. Thưởng thức đặc sản Đà Lạt
15. Tham quan và mua sắm tại chợ Đà Lạt

ĐÊM NGÀY 01:TP.HCM - ĐÀ LẠT (NGHỈ ĐÊM TRÊN XE)

22h30: Xe và Hướng dẫn viên của Công Ty đón khách tại công ty, khởi hành đi Đà Lạt. Quý khách nhận
Tặng phẩm du lịch: Nón thời trang, nước suối, khăn lạnh… Quý khách ăn uống sinh hoạt và nghỉ đêm trên
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xe cùng Hướng dẫn viên. 
(Bố trí 1 – 2 điểm dừng chân để quý khách vệ sinh cá nhân và ăn uống nhẹ, café giải khát…)

 

ĐỊA ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: 

    1/ Khách sạn Đệ Nhất – Số 03 Hoàng Việt, Tân Bình lúc 22h30′
    2/ Nhà Văn Hóa Thanh Niên – số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 lúc 23h00′
    3/ Cây xăng Comeco – Ngã 4 Hàng Xanh, Bình Thạnh lúc 23h30′

NGÀY 01:   THIÊN ĐƯỜNG SĂN MÂY – ĐỒI CHÈ CẦU ĐẤT - VƯỜN HOA CẨM TÚ CẦU – KHU DU
LỊCH MONGO LAND – BUFFET BBQ (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)

05h00: Đoàn đến Thiên Đường Săn Mây. Nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của tự nhiên cộng thêm chút
khéo léo của con người tạo ra một địa điểm trải nghiệm và check-in siêu đẹp. Từ đây bạn có thể ngắm
được cánh rừng thông trên những dãy núi xa xa. Khung cảnh mờ ảo, mây trập trùng uốn lượn, rồi lại trôi
lững lờ trước mắt bạn. Ai đã từng săn mây chắc hẳn đều sẽ thốt lên rằng “Amazing”. Sau đó, Đoàn dùng
bữa ăn sáng tại khu vực này. (đã bao gồm phí xe jeep săn mây).
08h00: Xe và HDV đưa đoàn tham quan: 
    Tham quan Đồi Chè Cầu Đất  - Chìm đắm trong không gian “màu xanh” bao la rộng lớn, không khí
trong lành, giúp bạn giải toả căng thẳng để hoà mình cùng thiên nhiên. Đúng nghĩa Xanh – Sạch – Đẹp. 
    Vườn hoa Cẩm Tú Cầu - nơi có 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
12h00: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng AN SƠN HỒ - Phượng Hoàng Cổ Trấn giữa lòng Đà Lạt .
Sau đó đoàn về khách sạn nghỉ ngơi. 
15h00: Xe và HDV đưa đoàn tham quan: 
    Khu du lịch MONGO LAND – đến với nơi đây du khách sẽ choáng ngợp trước không gian rộng lớn của
nó. Điểm thu hút chính là những chiếc lều Mông Cổ đầy màu sắc. Một nông trại thu nhỏ tại đây làm nên
bức tranh thiên nhiên đầy sức sống. Nơi đây còn được xây dựng nhiều khu tiểu cảnh: hồ nước, nông trại,
cối xay gió,… tất cả đều là những góc sống ảo lung linh.
19h30: Quý khách dùng bữa tối Buffet tại 20 FOREST BBQ AND MORE
21h30: Sau bữa tối, đoàn tự do tham quan và khám phá Đà Lạt về đêm.

 

NGÀY 02:  THƯỞNG THỨC CÀ PHÊ TẠI QUÁN NGÀY CỦA NẮNG – NÔNG TẠI CÚN PUPPY FARM –
THÁC DATANLA (ĂN SÁNG, TRƯA)

07h00: Dùng điểm tâm sáng Bánh mỳ Xíu Mại ( 35 Hoàng Diệu) và thưởng thức cà phê tại café Ngày
của nắng. 
08h00: Xe và HDV đưa đoàn: 
Đoàn tham quan Nông trại Cún – Puppy Farm -  nông trại chó lớn nhất tại Đà Lạt. 
- Tại đây hiện đang nuôi rất nhiều giống chó khác nhau, những chú cún tại đây rất dễ thương và cực kỳ
thân thiện. 
- Du khách còn có thể thưởng ngoạn nhiều loài hoa đua sắc quanh năm như hoa hướng dương, hoa
lavender, vườn hoa cẩm tú cầu, hoa cúc cánh bướm,…. Điểm đặc biệt là mỗi khoảng thời gian trong năm,
khu vườn hoa sẽ được tô điểm bởi các loài hoa khác nhau. 
- Đặc biệt nơi đây có vườn dâu công nghệ cao, quý khách sẽ được chiêm ngưỡng quy trình trồng trọt và
chăm sóc loại cây này. Lại còn được tự tay mình hái những quả dâu chín đỏ mọng, cực kỳ tươi ngon.
-    Tham quan khu vườn sen đá với đa dạng màu sắc tại Puppy farm.
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12h00: Đoàn dùng cơm trưa tại quán CHỢ PHIẾN QUÁN, sau đó về lại khách sạn nghỉ ngơi. 
Buổi chiều: Xe và HDV đưa Đoàn đi: 
    Đoàn tham quan Khu vườn Ánh sáng Lumiere - là địa điểm vui chơi mới của Đà Lạt với không gian
tráng lệ và lung linh. Kiến trúc nơi đây được tạo nên từ những chùm ánh sáng lung linh. Các chùm, dây đèn
được kết hợp hài hòa với các màn chiếu tạo đa dạng nên nhiều không gian ánh sáng khác nhau. Ở đây sở
hữu tất cả 9 phòng trưng bày ánh sáng nghệ thuật với nhiều chủ đề khác nhau.
   Đoàn ghé tham quan và thưởng thức đặc sản Đà Lạt. 
   Đoàn tự do khám phá Đà Lạt (tham quan, chụp hình tại công viên văn hóa Yersin, Quảng Trường Lâm
Viên, Hồ Xuân hương…)
Tối: Đoàn tự túc dùng bữa tối. Sau đó, quý khách tự do khám phá thành phố Đà Lạt về đêm..

 

NGÀY 03: ĐÀ LẠT - TP. HCM (ĂN SÁNG, TRƯA)
 

07h30:  Đoàn ăn sáng tại khách sạn. 
08h00: Đoàn di chuyển đi tham quan và mua sắm đặc sản về làm quà cho bạn bè và người thân tại chợ
Đà Lạt.
09h00: Đoàn ghé tham quan Thác Prenn hay còn được gọi Thác Tiên Sa là một trong những thác nước
hoang sơ và đẹp nhất thành phố Đà Lạt mộng mơ. Khung cảnh nơi đây là sự kết hợp khéo léo của thác
nước hùng vĩ và cây cỏ xanh mướt. Đặc biệt, những âm thanh thiên nhiên như tiếng thác đổ chậm, tiếng
chim hót líu lo hay tiếng gió thổi vi vút sẽ đem lại cảm giác thư giãn, dễ chịu tuyệt đối cho du khách đến
tham quan. 
10h00: Đoàn di chuyển về TP.HCM, dùng cơm trưa, mua sắm đặc sản.Tiếp tục khởi hành về lại TP.HCM
Chiều: Về đến điểm hẹn. Xe đưa Quý khách về lại nơi đón. Kết thúc chuyến tham quan. HDV chia tay và
hẹn gặp lại Quý khách trong những hành trình lần sau.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khách
sạn Giá Người Lớn  Trẻ em 5-10T Phương Tiện

2 sao 2,790,000 75% Ô tô

3 sao 2,990,000 75% Ô tô

Lịch khởi hành
 

Thứ 5 hằng tuần
 

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!
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CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
QUY ĐỊNH TRẺ EM:
    Trẻ em từ 10 tuổi trở lên: Tính 100% giá tour người lớn
    Trẻ em từ 5 đến dưới 10 tuổi: Tính 75% giá tour người lớn (bao gồm: suất ăn, suất tham quan, nhưng
ngủ chung với gia đình), mỗi cặp vợ chồng chỉ được kèm 1 bé, bé thứ 2 mua 100% giá tour (có đầy đủ như
người lớn).
    Trẻ em dưới 5 tuổi: Không bao gồm dịch vụ. (Cha mẹ tự lo phát sinh nếu có ), mỗi cặp vợ chồng chỉ được
kèm 1 bé, bé thứ 2 mua 50% giá tour (có đầy đủ như người lớn, nhưng ngủ kèm).
DỊCH VỤ BAO GỒM    
VẬN CHUYỂN    Xe  du lịch đời mới: Số lượng tối thiểu 25 khách/tour. 
-    Phục vụ đúng theo lộ trình ghi chú
-    Đảm bảo máy lạnh, Video giải trí, âm thanh – Micro thuyết minh.
-    Tài xế đúng giờ - vui vẻ
LƯU TRÚ    Khách sạn tiêu chuẩn 2, 3 sao: 2 - 4 khách/phòng
-    Phụ thu phòng đơn: 350k/khách/tour (2 sao)
-    Phụ thu phòng đơn: 600k/khách/tour (3 sao)
Trường hợp trong đợt khởi hành có khách lẻ ghép, công ty sẽ ghép cho khách và không phải đóng phụ thu.
ĂN UỐNG    Trọn gói theo chương trình ghi chú:
-    01 bữa sáng chọn món
-    02 bữa ăn sáng buffet tại khách sạn ( 3 sao), 02 bữa sáng chọn món (2 sao)
-    03  bữa ăn chính
-    01 bữa Buffet BBQ
THAM QUAN    Trọn gói theo chương trình ghi chú (Hoặc linh hoạt thay đổi tùy theo nhu cầu của đoàn):
-    Tất cả các điểm bao gồm trong chương trình 
NHÂN SỰ    Thực hiện theo chương trình ghi chú bao gồm:
Đội ngũ hướng dẫn viên kinh nghiêm, nhiệt tình, chu đáo phục vụ suốt hành trình…
QUÀ TẶNG    -    Nón du lịch 
BẢO HIỂM    Bảo hiểm quốc tế Athena yên tâm hơn với mệnh giá 30.000.000 vnd
THUẾ    Trọn gói chương trình chưa bao gồm thuế VAT
NƯỚC SUỐI/ KHĂN LẠNH    01 chai/ khách/ ngày – Khăn lạnh: 01 khăn/ khách/ ngày

KHÔNG BAO GỒM   
Những khoản không có trong phần bao gồm    -    Ăn uống cá nhân ngoài chương trình, điện thoại, giặt ủi….
-    Tiền TIP bồi dưỡng cho Tài xế, Phụ xe, HDV…
-    Chi phí tham quan ngoài chương trình
-    Những khoản không có trong phần bao gồm.
-    Chưa bao gồm thuế VAT
-    01 bữa ăn tối tự túc
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 công ty. Những thắc mắc, khiếu nại
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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 hủy
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, Innotour 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.
 

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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