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

Tour du lịch khám phá Đà Lạt 3 ngày 2 đêm giá tốt
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Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Mã Tour: TN-2418 - Khởi hành: Hằng Tuần
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CHƯƠNG TRÌNH TOUR
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Tour du lịch khám phá điểm mới Đà Lạt 3 ngày 2 đêm: Nếu Sà i Gò n giống như một cô gá i năng động
trẻ trung, thı̀ Đà Lạ t giống như một người thiếu nữ ưa yên tı̃nh. Cô gá i ấy luôn trầm tư, nhưng lạ i toá t ra vẻ
trong sá ng và tinh khiết như giọ t sương mai trên cành lá khiến đôi khi, người ta chỉ lặng nhìn chứ không
dám chạm vào. Những ngày này Đà Lạt yên ả lắm, thành phố có dá ng dấp củ a một thi ̣ trấn nhỏ . Dạ o bước
trên những con phố, du khách dễ có suy nghı̃ rằng mı̀nh đang ở một miền nà o đó xa xôi, bởi cho dù ở đây
không có tuyết rơi trắng xó a mặt đường, nhưng lạ i có một vẻ gı̀ đó rất yên ắng, rất…Tây. Những con đường
củ a Đà Lạ t mùa này lại thưa người, mặc thêm một chiếc á o dà y và thả bộ xuống phố một buổi chiều tà ,
lắng nghe những thanh âm củ a cuộc sống đang thı̀ thầm trong cá i se lạ nh củ a thà nh phố cho đến lú c lên
đè n, mọi suy nghĩ bỗng dưng tı̃nh lạ i, nhẹ nhà ng. Đà Lạ t vẫn vậy: nắng, lạnh và tĩnh một cách rất đặc biệt,
rất đáng yêu. Với những thế mạnh đó có thể nói rằng tour du lịch Đà Lạt là một trong những thế mạnh Du
Lịch Nắng Mới xin được gởi đến quý khách chương trình tour tham quan độc đáo này. Ngoài ra công ty
chúng tôi còn tổ chức tour Du Lịch Miền Tây, tour du lịch khám phá đất mũi Cà Mau 2 ngày 2 đêm giá rẻ.

NGÀY 01: TP.HCM - ĐÀ LẠT - ĐỒI ROBIN - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC - HỒ VÔ CỰC - THIỀN VIỆN
TRÚC LÂM
04h00: Xe và Hướng dẫn viên củ a Du lịch Nắng Mới đón đoàn tại điểm hẹn để khởi hành đi tour Đà Lạ t 3
ngày 2 đêm. Trên đường đi, đoà n sẽ cù ng hướng dẩn viên giao lưu, sinh hoạ t và nghı̉ ngơi trên xe.
07h00: Xe ghé trạm dừng chân, đoàn dùng điểm tâm. Sau đó tiếp tục khởi hành đi Đà Lạt.
11h00: Đến Đà Lạt, xe đưa đoàn đến nhà hàng Leguda nằm trên ngọn đồi Robin thơ mộng với view nhìn về
thành phố Đà Lạt tuyệt đẹp để thưởng thức món “Buﬀet rau không giới hạn” với nhiều loạ i rau củ quả Đà
̣ và cùng chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ của núi rừng Lâm Viên trong không gian vô
Lạ t tươi má t ngọ t lim
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cù ng sang trọ ng và li ̣ch sự.
12h00: Xe đưa đoàn về khách sạn, nhận phòng nghỉ ngơi.
15h00: Xe đưa đoàn đi tham quan Đường Hầm Điêu Khắc Đà Lạt hay còn gọi là đường hầm Đất Sét, Làng
Đất Sét...Cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 15 km, Đây là một địa điểm tham quan du lịch mới lạ và hấp
dẫn tại Đà Lạt.
Đến đây du khách như lạc vào một Đà lạt thu nhỏ dưới lòng đất. Ngoài ra, đoàn sẽ còn có những bức ảnh
tuyệt đẹp và ảo diệu ở hồ Vô Cực nằm trong khu vực đường hầm đất sét. Khuôn viên rộng rãi, mới lạ này là
địa điểm check-in đang thu hút đông đảo giới trẻ ghé thăm.
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16h30: Qúy đoàn tham quan Thiền Viện Trúc Lâm - Đây là một công trình kiến trúc Phật Giá o độc đáo bên
cạnh hồ Tuyền Lâm. Đi lên từ phía hồ Tuyền Lâm là một con đường dốc có 140 bậc thang bằng đá, hai bên
là những rặng thông cao vút dẫn qua 3 cổng tam quan để vào chính điện.
18h00: Xe đưa đoàn đến nhà hàng dùng cơm tối. Xe đưa đoàn về khách sạn nghỉ ngơi.
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Buổi tối: Đoàn tự do dạo chợ đêm Âm Phủ, tự do thưởng thức các món đặc sản.

Kem Bơ Thanh Thảo (Nguyễn Văn Trỗi), Cafe Tùng nghe Nhạc Trịnh với không khí ấm áp bên hông nhà hát
Hòa Bình, Chè Hé – 59 đường 3/2, Bánh Tráng Nướng - 112 Nguyễn Văn Trỗi.
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Nghỉ đêm tại Đà Lạt.
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NGÀY 02: CỔNG TRỜI - ĐÀ LẠT VIEW - QUÊ GARDEN - NHÀ THỜ DOMAIN - LANGBIANG - CỒNG
CHIÊNG TÂY NGUYÊN
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06h30: Xe đưa đoàn đến nhà Đoàn đến với Cổng Trời Đà Lạt View – Điểm săn mây với View đẹp ngất trời.
Điểm tham quan mới và hot nhất Đà Lạt hiện nay. Tại đây , đoàn vừa dùng điểm tâm và vừa ngắm nhìn
những làn sương trắng xóa chờ ánh nắng sớm mai đang lượn lờ xung quanh dãy núi Voi hùng vĩ, xung
quanh là rừng thông bát ngát.
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Ngoài ra ở đây còn có cây cầu tình nhân màu đỏ thắm tuyệt đẹp.
Ăn sáng tô ly: bún bò / hủ tíu/ ốp la - Nước: cafe sữa/đen / đậu nành

w

08h00 : Xe đưa đoàn ghé tham quan Que Garden. Một địa điểm mới nổi , nơi nổi tiếng với khu vườn bonsai
lá kim lớn nhất Việt Nam.Không chỉ vậy bao bọc xung quanh những cây bonsai lá kim này là những khu
vườn được chăm sóc tỉ mỉ bằng những loài hoa nổi tiếng của Đà Lạt tạo ra một không gian vô vùng đặc sắc
cho những người đam mê cái đẹp đến từ thiên nhiên.Bên cạnh đó QUE Garden còn thiết kế những hồ cá Koi
đạt tiêu chuẩn Nhật Bản với hàng ngàn con cá Koi được lựa chọn kỹ lưỡng từ nhiều giống cá Koi khác nhau.
Mang đến một không gian thư thái hoà quyện với thiên nhiên Đà Lạt.
10h00: Qúy đoàn thăm Nhà thờ Domaine De Marie - ngôi nhà thờ cổ có kiến trú c pha trộn độc đá o giữa
châu Âu và mả nh đất Tây Nguyên nà y. Tạ i đây, quý khá ch có thể ghé mua những sả n phẩm là m bằng len
do chı́nh cá c souer và cá c em mồ côi củ a dò ng Chú a Cứu Thế thá nh Vinh Sơn là m thủ công.
12h00: Qúy khách về khách sạn nghỉ ngơi.
15h00:Xe tiếp tục đưa Đoàn rời thành phố Đà Lạt vào huyện Lạc Dương đến Khu Du Lịch LangBiang chinh
phục ngọn núi cao hơn 2.000 m và nghe hướng dẫn viên kể về câu chuyện tình lãng mạng của chàng Lang
và Biang, tại đây. Đoàn có dịp ngắm toàn cảnh thành phố sương mù.
18h00: Xe đưa đoàn đến nhà hàng dưới chân núi Langbiang, quý khách giao lưu chương trình đờn giao lưu
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văn hóa Cồng Chiên Tây Nguyên cùng thưởng thức thịt nướng bên chén rượu cần va bếp lửa hồng.

NGÀY 03: ĐÀ LẠT - BUPPY FARM - TRANG TRẠI CÚN - VƯỜN CÀ CHUA - VƯỜN DÂU TÂY - VƯỜN
BÍ KHỔNG LỒ - THÁC VOI - LINH ẨN TỰ - TP.HCM
07h00: Qúy đoàn làm thủ tục trả phòng, xe đưa đoàn đến nhà hàng dù ng buﬀet sáng.
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08h00: Xe đưa quý khách tham quan Puppy Farm đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của các bạn
trẻ khi đến với Đà Lạt bởi dàn “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 xả
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, vườn bí khổng
lồ tận hưởng không khí trong lành cùng rau quả sạch chuẩn nhà trồng. Dành thời gian cả ngày đến đây bạn
cũng không chán.
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09h30: Tiếp tụ c chương trı̀nh, xe cù ng hướng dẩn viên sẽ đưa quý khá ch đế tham quan Thác Voi – là con
thác đẹp và hùng vĩ nhất Lâm Đồng.
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Bên cạnh đó, đoàn viếng thăm chùa Linh Ẩn Tự nổi tiếng với bức tượng bộ tác cao nhất Việt Nam ( cao 54
m).
13h00:Qúy đoàn lên xe về TP.HCM.
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19h00:Đoàn về đến tp.Hồ Chí Minh xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Kết thúc chuyến tham quan.Hướng
dẫn viên Du Lịch Nắng Mới thay mặt công ty gửi lời chia tay đến đoàn, hẹn gặp lại đoàn trong chuyến đi
sau./.
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BẢNG GIÁ TOUR
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Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)
Giá Người Lớn

Trẻ em 5-10T

Phương Tiện

2 sao

1,490,000

1,117,000

Ô tô

3 sao

1,990,000

1,493,000

Ô tô

4 sao

2,190,000

1,643,000

ô tô

w

Khách sạn

Lịch khởi hành

khởi hành theo yêu cầu

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
+ Vận chuyển: Xe ghế ngồi đời mới, máy lạnh.
- Lưu trú: Khách sạn 2 sao, đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 4 người/ 1 phòng
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+ Ăn uống
- Ăn sáng: 2 buổi tô + ly và 1 buổi buﬀet
- Ăn chính: 3 bữa ăn chính (110.000vnđ/xuất) + 1 bữa buﬀet rau không giới hạn + 1 bữa thực đơn tiệc Gala
( 220.000đ/ xuất)
+ Vé tham quan: Tất cả vé và o cổng tham quan theo lịch trình.Chúng tôi sẽ không hoàn lại vé tham quan
nếu đoàn bỏ điểm tham quan.
+ Bảo hiểm: Mức phí bồi thường 30.000.000 đ/Người/trường hợp.
+ Hướng dẫn viên: HDV nhiệt tình, kinh nghiệm, vui vẻ phục vụ chu đáo.
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+ Qùa tặng: Nón du lịch, nước suối chai 500ml/ngày, khăn lạnh.
+ Cồng chiêng Tây Nguyên và Gala Dinner:
+ Backdrop Gala dinner + Treo Xe.
+ Gala Dinner theo chủ đề và mang Logo Thương Hiệu Công Ty Quý Khách.
+ MC chuyên nghiệp tổ chức trò chơi và dẫn chương trình.
+ Sân khấu lớn của nhà hàng hát karaoke và biểu diễn các tiết mục BTC yêu cầu từ trước.
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+ Sân chơi (Khuôn viên) riêng cho đoàn.
+ Âm Thanh Lớn – nhạc Dance sôi động.
+ Thực hiên chuyên nghiệp theo kịch bản thống nhất với quý khách.
+ Đội ngũ nhân viên du lịch Nắng Mới : Nhiều kinh nghiệm, năng động, trẻ trung, nhiệt tình.
Trọn gói đạo cụ theo chương trình Team.
Quà tặng trong chương trình Gala (Quà chơi game show Gala).
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GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM

w

Chi phí cá nhân: Giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, tắm nước ngọt tại các điểm tham quan.
Điểm tham quan: Điểm tham quan ngoài chương trình; Vé xe jeap lên Langbiang
Thuế VAT 10%: Khách nào có nhu cầu xuất hóa đơn thì đóng thêm 10% giá tour.

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, Bé thứ 2 trở đi phải mua ½ vé tour. Phụ thu ghế ngồi trên xe:
30% giá tour/ bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu)
Từ 5-10 tuổi: 75% 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 10 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua suất người lớn.
Trẻ em 11 tuổi: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn.

DU LỊCH NẮNG MỚI
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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
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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