DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
ĐT: 028 3620 8008 - Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch Đà Lạt giá trọn gói khuyến khởi hành từ TPHCM
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Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Mã Tour: TN-371 - Khởi hành: Th 5, CN hàng tuần
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NGÀY 01: TP HCM - ĐÀ LẠT
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CHƯƠNG TRÌNH TOUR
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Sáng 5h00: Quý khách tập trung tại công ty. Khởi hành đi Đà Lạt. Dùng điểm tâm tại ngã ba Dầu Giây. Tiếp
tục lộ trình du khách sẽ ngoạn cảnh Rừng cây Giá Tỵ. Làng nuôi cá bè. Đến Bảo Lộc dùng cơm trưa.
Chiều: Tiếp tục lộ trình đi Đà Lạt. Đến Đà Lạt nhận phòng. Đoàn khởi hành đến Thác Đatanla (Quý khách
khám phá thác Đatanla bằng hệ thống máng trượt - chi phí tự túc).
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Tối: Quý khách sinh hoạt tự do.

NGÀY 02: THAM QUAN HỒ TUYỀN LÂM
Sáng: Dùng điểm tâm sáng. Đoàn tham quan Vườn Hoa Thành Phố - Viếng Thiền Viện Trúc Lâm - tham
quan Hồ Tuyền Lâm - đoàn về Đà Lạt dùng cơm trưa. Xe đưa về khách sạn nghỉ ngơi.
Chiều: Quý khách tham quan Khu Du Lịch Đồi Mộng Mơ (Với Vạn Lý Trường Thành Thu Nhỏ - Hầm Rượu
Mộng Mơ) - sau đó Ghé Cơ Sở Sản Xuất Các Loại Mứt Trái Cây Đà Lạt... Quý khách dùng cơm chiều.
Tối: Đoàn giao lưu văn hóa cồng chiêng - sinh hoạt lửa trại với buôn làng dân tộc Lạch nằm cạnh chân núi
Langbiang (chi phí giao lưu tự túc).

© Bản Quyền 2021 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 1

NGÀY 03: THAM QUAN LANGBIANG - THUNG LŨNG VÀNG
Sáng: Dùng điểm tâm sáng, xe đưa quý khách tham quan và chinh phục đỉnh Núi Langbiang - Quý khách
có thể chinh phục đỉnh Langbiang bằng xe đặc chủng (chi phí xe dreep tự túc)- Khu Du Lịch Thung Lũng
Vàng. Đoàn dùng cơm trưa, nghỉ ngơi.
Chiều: Đoàn sinh hoạt tự do đến 15h00 đoàn ghé Chợ Đà Lạt - mua đặc sản.
Tối: Quý khách dùng cơm tối. Quý khách dùng tiệc liên hoan - thưởng thức đặc sản Đà Lạt.
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NGÀY 04: ĐÀ LẠT - TPHCM
Sáng: 07h00 Trả phòng, xe đưa đoàn dùng điểm tâm sáng. Đoàn khởi hành về Bảo Lộc dùng cơm trưa Thưởng thức trà, cafê miễn phí tại một danh trà.
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Chiều: Về đến TPHCM, Hướng Dẫn Viên đưa du khách về lại điểm hẹn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại./.

BẢNG GIÁ TOUR

Giá Người Lớn

Giá Trẻ Em

2 Sao

2,650,000

2,000,000

3 Sao

2,948,000

4 Sao

3,498,000
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Khách sạn
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Giá Tour du lịch áp dụng năm 2021 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

2,211,000

Phương Tiện

Xe Máy Lạnh Đời Mới
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2,623,000
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BẢNG GIÁ TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT LỄ 30/04/2019
Giá tour du lịch Đà Lạt 4 ngày 3 đêm áp dụng dịp 30/04/2019

Khởi hành

Khách sạn

Giá tour

2 sao

3,268,000đ

3 sao

3,898,000đ
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30/04

Phương Tiện
Ô tô

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
GIÁ TOUR BAO GỒM:
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- Xe ôtô chỗ đời mới máy lạnh đưa đón tham quan suốt tuyến.
- Khách sạn tiêu chuaane 3 Sao - 02 người/phòng. Trường hợp người thứ 3 ngủ ghép hoặc phụ thu phòng
đơn.
- Ăn các bữa ăn theo chương trình (7 bữa chính + 4 bữa điểm tâm).
- Hướng dẫn viên Tiếng Việt nhiệt tình phục vụ đoàn ăn và nghỉ ngơi suốt tuyến.
- Vé thăm quan: Bao gồm tất cả các địa điểm du lịch tham quan trong chương trình.
- Quý khách được phục vụ nước uống trên xe 2 chay/khách/ngày.
- Bảo hiểm trọn tour mức bồi thường cao nhất 10,000,000đ.
- Quà tặng: Nón du lịch.

- Phụ thu phòng đơn.
- Phụ thu người nước ngoài.
- Ăn uống, tham quan, vận chuyển ngoài chương trình.
- Phụ phí người nước ngoài. Thuế giá trị gia tăng (VAT).
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GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:
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GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
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QUY ĐỊNH THANH TOÁN:
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- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé tour.
- Trẻ em từ 05 đến 11 tuổi mua ½ vé tour (đoàn 40 vé tối đa có 3 trẻ em).
- Trẻ em dưới 5 tuối miễn phí (Gia đình tự lo cho bé), ngủ cùng bố mẹ.
(Tiêu chuẩn ½ vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi xe và ngủ ghép chung với gia đình).
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- Quý Khách đặt cọc 50% tổng giá trị tour/khách ngay khi đăng ký tour.
- Đối với tour sử dụng dịch vụ vé máy bay (Thanh toán 100% giá trị tiền vé).
– Vé sẽ xuất ngay sau khi quý khách đăng ký.
- Sau khi xuất vé quý khách hủy tour, tiền vé máy bay sẽ bị phạt theo quy định của hàng không Việt Nam.
- Thanh toán tổng số tiền tour còn lại trước ngày khởi hành 02 ngày.
QUY ĐỊNH HỦY TOUR:
- Hủy tour sau khi đăng ký (01 ngày), Công ty phát tiền cọc 10%.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 07 ngày, Công ty hoàn trả lại 50% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 05 ngày, Công ty hoàn trả lại 30% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành trong vòng 02 ngày, Công ty không hoàn trả lại tiền./.

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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Văn phòng Đặt Tour
39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: 028 3620 8008
Hotline: 0934 040 332
Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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