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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

Tour du lịch khám phá thành phố Đà Lạt Ngàn Hoa 3N2Đ
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm

Mã Tour: TN-455 - Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm từ Sài Gòn: Các bạn ơi có ai lỡ hẹn với Đà Lạt mùa anh đào nở chưa?
Nếu có thì ngay hôm nay xách ba lô lên và đi thôi đừng bỏ lỡ phút giây ngắm anh đào bay trong gió trong
tiết trời se lạnh. Cái tên Đà Lạt rất đỗi thân quen, thành phố này còn được gọi bằng rất nhiều cái tên khác
nhau bởi sự nổi bật của cảnh sắc thiên nhiên làm ngây ngất lòng người. Có người gọi Đà lạt là Thành phố
trên cao nguyên, thành phố buồn, thành phố sương mù hay thành phố mộng mơ. Nhưng với tất cả tên xinh
đẹp du khách đến đây cũng sẽ có cảm giác bình yên đến lạ.

 

Đà Lạt có gì? đi theo tôi, tôi sẽ cho bạn thấy Đà Lạt giàu có nhường nào. Nơi có loài hoa xinh đẹp nhất
không đâu có được: những cánh đồng hoa cẩm tú cầu trải dài đến hút tầm mắt, hoa dã quỳ vàng rực dưới
nắng níu lòng du khách thập phương hay lung linh hơn là những vườn dâu xinh đẹp,... Nơi dinh 2, dinh 3
của vua Bảo Đại rêu phong cổ kính dưới những tán thông. Du lịch Đà Lạt ngoài cảnh sắc ra thì còn nổi tiếng
về những món ăn mê hoặc lòng người đặc biệt là với du khách có tâm hồn ăn uống: món bánh ướt lòng gà
vô cùng đặc biệt, món lẩu đuôi bò hay xiên que nướng trong tiết trời se lạnh thì còn để nói. Ai thích ăn vặt
thì Đà Lạt như thiên đường đó nha: bánh tráng nướng phô mai thêm ly sữa nóng sự kết hợp tuyệt vời, ly
sữa chua Đà Lạt ngon đến lạ lung, nếu ai chưa thử món kem bơ thì lại quá uổng phí một món ngon... Kể
đến đây thôi nha cùng Du Lịch Nắng Mới đi để trải nghiệm thôi các bạn ơi.

NGÀY 01: TP HCM - ĐÀ LẠT

Sáng 05h00: Xe và hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ đón quý khách tại điểm hẹn và bắt đầu khởi hành đi
Đà Lạt.
07h00: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại Dầu Giây. Tiếp tục lộ trình, trên xe đoàn tham gia các trò chơi vui
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nhộn, thi hát karaoke, xổ số không may mắn, hát cho nhau nghe,...

10h30: Đoàn dừng chân nghỉ ngơi tại lưng chừng đèo Bảo Lộc. Ngắm phong cảnh núi non hùng vĩ mây
trong núi.
Trưa 11h30: Dùng cơm trưa tại NH Hưng Phát. Xe tiếp tục hành trình.

16h00: Đến Đà Lạt, tham quan thác Dantala - Quý khách có thể chinh phục bằng đường bộ hoặc đi bằng
máng trượt (Chi phí đi máng trượt tự túc). Tiếp tục quý khách về lại Đà Lạt nhận phòng tại khách sạn, nghỉ
ngơi.

Tối 18h30: Đoàn dùng cơm tối. Tự do dạo phố, ngắm cảnh trong tiết trời se lạnh của thành phố cao
nguyên. Cùng nhau dạo quanh Hồ Xuân Hương bằng những chiếc xe đạp đôi hoặc xe ngựa cổ kính (chi phí
tự túc).

NGÀY 02: THAM QUAN ĐÀ LẠT NGÀN HOA

Sáng 06h30: Đoàn dùng điểm tâm sáng, khởi hành tham quan KDL Thung Lũng Tình Yêu. Tiếp tục tham
quan XQ xử quan thưởng thức nghệ thuật tranh thêu tay của những nghệ nhân người Huế, ngắm nhìn bức
tranh có một không hai. Xe tiếp tục đưa Qúy Khách đến thưởng thúc đặc sản Đà Lạt, mứt, dâu,...(miễn phí).

Trưa 11h30: Dùng cơm trưa, nghỉ ngơi.
Chiều 14h00: Tham quan Dinh Bảo Đại và Thiền Viện Trúc Lâm. Tiếp tục xe đưa đoàn tới Khu Du Lịch
LangBiang cùng nhau chinh phục đỉnh Langbiang bằng cách đi bộ hoặc xe đặc chủng (chi phí tự túc) nghe
truyền thuyết về chuyện tình của chàng Lang và nàng Biang. Chụp hình ngắm cảnh trong sương mù trên
đỉnh LangBiang.

17h00: Quý khách khời hành về Đà Lạt dùng bữa tối.
Tối: Đoàn tự do khám phá Thành phố sương mù về đêm.

NGÀY 03: ĐÀ LẠT - TP HCM

Sáng 07h00: Làm thủ tục trả phòng, dùng điểm tâm sáng, xe đưa đoàn đi mua sắm tại chợ Đà Lạt, mua
sắm đặc sản. Khởi hành về TP Hồ Chí Minh.

Trưa 12h00: Dùng cơm trưa tại Nhà Hàng Hưng Phát (Bảo Lộc).
18h30: Về đến TP Hồ Chí Minh, xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu, kết thức chương trình Tour du lịch Đà
Lạt 3 ngày và xin hẹn gặp lại quý khách những dịp 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)

Khởi hành Khách sạn Giá Người Lớn Giá Trẻ Em Phương Tiện

Thứ 6 hàng tuần 2 Sao 2,068,000 1,034,000 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).
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• 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!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Xe du lịch (16 - 45) chỗ đời mới máy lạnh (Tùy theo số lượng khách từng đoàn).
- Khách sạn tiêu chuẩn 2 sao: (2 - 3 khách/phòng): Nguyên Hùng, Hồng Tâm.
- CÁC BỮA ĂN:
+ Bữa chính: 05 bữa tiêu chuẩn: 100.000đ/bữa (thực đơn đính kèm).
+ Bữa sáng: 03 bữa Buffet.
- Vé tham quan theo chương trình.
- Hướng dẫn viên Tiếng Việt nhiệt tình và chuyên nghiệp.
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa: 20.000.000đ/trường hợp.
- Quà tặng: Nón du lịch, nước uống.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Phụ thu phòng đơn
- Phụ thu nước ngoài.
- Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi, tham quan ngoài chương trình,...
- Thuế giá trị gia tăng (VAT).

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

- Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí (ngủ chung giường với người lớn hoặc bố mẹ).
- Trẻ em từ 5 - đến dưới 11 tuổi đóng 75% giá tour.
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên giá tour như người lớn.

QUY ĐỊNH HỦY TOUR:

- Hủy tour sau khi đăng ký, Công ty không hoàn trả lại tiền cọc.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 7 ngày, Công ty hoàn trả lại 50% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành 5 ngày, Công ty hoàn trả lại 30% giá tour.
- Hủy tour trước ngày khởi hành trong vòng 4 ngày, Công ty không hoàn trả lại tiền.
- Công ty được miễn trách nhiệm trong quá trình thực hiện tour nếu xảy ra các trường hợp bất khả kháng
như: tình hình bất ổn chính trị-xã hội, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, quyết định của chính quyền về khu
vực tham quan bị phong tỏa, về cấp thị thực xuất nhập cảnh và sự thay đổi của các phương tiện vận
chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa, tàu điện…Tùy từng trường hợp cụ thể, hai bên công ty và quý
khách cùng nhau bàn bạc và tìm ra phương án tối ưu để giải quyết nhằm giảm thiệt hại ở mức thấp nhất./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332
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Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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