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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 Tà Đùng - Buôn Mê Thuột 3 ngày 3 đêm
Thời gian: 3 ngày 3 đêm

Mã Tour: TN-2292 - Khởi hành: tối thứ 5 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Tà Đùng - Buôn Mê Thuột: Tà Đùng là một trong những điểm đến hấp dẩn mà du khách
không thể bỏ qua khi tham gia tour du lịch Buôn Ma Thuột giá rẻ, hồ Tà Đùng được ví như "Vịnh Hạ Long"
trên cạn của cao nguyên kỳ vỹ, nên thơ. Đến tham quan hồ Tà Đùng một miền đất hoang sơ nơi Đại Ngàn
du khách sẽ cảm nhận được sự yên bình, thanh tịnh, trong cái nền xanh tự nhiên của núi rừng, trong cái
vàng của cao nguyên lộng gió, muốn đến hồ Tà Đùng phải vượt qua một quãng đường quanh co, uốn lượng
theo sườn đồi, dốc núi bên vệ đường là những rẩy cà phê, rẩy tiêu bạt ngàn xanh thắm đang đợi mùa thu
hoạch, đứng từ xa xa ngắm hồ Tà Đùng quý khách sẽ thấy lác đác những ngọn đồi nhấp nhô trên mặt nước
tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Hãy cùng Du Lịch Nắng Mới khám phá vùng đất sử thi anh hùng, tìm hiểu về đời sống văn hóa tinh thần
của người dân đất đỏ cao nguyên. Nếu cần thuê xe du lịch tại Buôn Ma Thuột Đăk Lăk qúy khách có thể
liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

ĐÊM 01: TP HỒ CHÍ MINH - TÀ ĐÙNG (VỊNH HẠ LONG TÂY NGUYÊN)

Xe du lịch 29 chỗ và hướng dẫn viên đón đoàn rời TP Hồ Chí Minh theo QL14 đi Buôn Mê Thuột qua Sóc
Bombo, Bù Đăng, đường mòn Hồ Chí Minh để đến với Tà Đùng.

NGÀY 02: TÀ ĐÙNG - BUÔN MÊ THUỘT (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)

05h00: Đến Tà Đùng, quý khách dùng điểm tâm sau đó

Quý khách lên thuyền khám phá Vịnh Hạ Long Tây Nguyên – Khu bảo tồn sinh quyển Tà Đùng, gồm 47 ốc
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đảo lớn nhỏ với diện tích 22.103 ha, trong đó 86,7% là diện tích rừng xanh bạt ngàn.

Hồ Tà Đùng như mặt gương xanh biếc nổi bật giữa núi rừng Tây Nguyên hoang sơ khiến biết bao du khách
đắm say khi đặt chân đến.

Quý khách sẽ cảm nhận sự bình lặng, trong lành và thoải mái khi ngồi trên thuyền len lỏi qua những hòn
đảo nhỏ nhấp nhô giữa dòng.

11h00: Dùng buổi trưa tại nhà hàng, nghỉ  ngơi.

12h30: Quý khách đến với làng dân tộc H’Mông để thấy được khung cảnh sinh hoạt ngày thường của họ.

Cộng đồng dân tộc H’mông sinh sống trong một ngôi làng nằm tách biệt và ẩn sâu dưới chân núi. Ngôi làng
được bao phủ một mảng xanh của đồi cà phê, cao su trên cao nguyên, hai bên đường đi là những ngôi nhà
bưng ván mái tranh khá đơn sơ và giản dị như chính vẻ ngoài của người dân tộc thiểu số.

Đến đây, du khách có thể cảm nhận được vẻ đẹp hoang sơ tựa bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ẩn mình
dưới ngọn đồi cao su bạt ngàn, cà phê nặng trĩu hạt.

Nếu đi vào mùa thu hoạch cà phê thì bạn có thể thấy rõ hơn sự nhộn nhịp của người dân khi thời điểm vào
mùa tới, khiến nơi đây sống động, đầy ắp tiếng cười đùa của trẻ em cũng như người lớn lan tỏa khắp các
sườn đồi. 

14h00: Quý khách tiếp tục khởi hành đến với Buôn Mê Thuột.

17h00: Đến Buôn Mê Thuột về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

18h00: Xe đưa đoàn dùng buổi tối với những món ăn đậm sắc Tây nguyên.

Tự do khám phá Buôn Mê về đêm. Quý khách đừng quên thưởng thức hương vị café của Phố Núi nhé.

NGÀY 03: BUÔN MÊ THUỘT - BUÔN ĐÔN - LÀNG CAFÉ TRUNG NGUYÊN (ĂN SÁNG, TRƯA)

Buổi sáng:

07h00: Quý khách dùng điểm tâm sáng, Qúy khách tham quan Bảo tàng các dân tộc Tây Nguyên tham
quan tım̀ hiểu về lic̣h sử và văn hóa vùng đất này.

Sau đó quý khách đến với  Làng Café Trung Nguyên – Thánh địa Café  thưởng thức Café, tham quan phong
cảnh tuyệt đẹp nơi đây.

12h00: Quý khách dừng chân nghỉ ngơi và dùng bữa trưa Buôn Đôn.

Đến với Buôn Đôn-Thanh Hà, quý khách sẽ được giới thiệu chu đáo về cả văn hóa, phong tục tập quán địa
phương, chế độ Mẫu hệ độc đáo qua khu nhà Dài Ê đê dài nhất Tây Nguyên, khu mộ Voi Pak Ku – H’Panh,
khu tưởng niệm Vua săn voi.

Sau đó, quý khách trãi nghiệm lên cầu treo đung đưa lắc lư, cầu treo sẽ đưa bạn đến khu tắm sông, ghềnh
đá mát rượi. Hoặc thử sức với khu trò chơi dân gian, đi cầu thăng bằng, bắn nó. 

Hoặc đăng kí cưỡi voi đi dạo lững thững bên bờ sông ngắm trọn vẹn bảy nhánh thác, hoặc lên thuyền đi
dạo dọc dòng sông Serepok, tha hồ ngắm nghía cánh rừng Khộp Yokdon, những đàn chim bay về rừng
trong áng chiều rực rỡ.

16h00: Khởi hành về lại Buôn Mê Thuột, tham quan chùa Khải Đoan, ngôi chùa lớn và đep nhất xứ Ban Mê,
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về lại  khách sạn nghỉ ngơi.

1800: Quý khách tự do khám phá ẩm thực Tây Nguyên.

NGÀY 04: BUÔN MÊ THUỘT - THÁC DRAY NUR - TP.HCM (ĂN SÁNG, TRƯA)

Buổi sáng:             

06h00: Dùng điểm tâm, làm thủ tục trả phòng, xe đưa du khách tham quan thác Dray’Nu. Đây là một trong
những dòng thác hùng vỹ và gắn liền với nhiều huyền thoại nhất Tây Nguyên, dùng cơm trưa sau đó tiếp
tục lộ trıǹh về TP.HCM.

18h30: Đến TP.HCM, xe và hướng dẫn viên đưa du khách về điểm hẹn. Kết thúc tour. Chào Tạm Biệt Và
Hẹn Gặp Lại!

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 Giá Trẻ Em Phương Tiện

Khách sạn Mường Thanh  5 sao 3290000 75% Xe Máy Lạnh Đời Mới

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!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
GIÁ TOUR BAO GỒM

Xe du lịch 45 Chỗ, đón khách theo chương trình (Mỗi đợt tối thiểu 35 khách).

Lưu trú Khách sạn tiêu chuẩn 5 sao: Mường Thanh Luxury Phòng 2 – 3 khách/phòng

Phụ thu phòng đơn: 

1.000.000 đ/phòng (Ngày thường) – 1.500.000 đ/phòng (Ngày lễ)

Ăn uống Điểm tâm: 3 buổi  

1 Set Menu: 40.000 đ/suất (1tô bún, phở, hủ tiếu + 1 ly nước ngọt, sữa, café)

2 Set menu: buffet.

Ăn chính: 4  buổi

3  buổi: 120.000đ/suất
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1 buổi: 150.000 đ/suất (đặc sản núi rừng)

Vé tham quan Vé vào cổng:

Vé vào cổng : KDL Buôn Đôn, Tà Đùng, Thác Dray Nur

Bảo hiểm 50.000.000 đ/Người/trường hợp. (Không được hưởng Bảo hiểm du lịch cho các trường hợp hợp
sau: trên 80 tuổi, tiền sử các bệnh như: tim mạch, đột quỵ, …)

Hướng dẫn viên 1 HDV nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến

Gala sân khấu MC, Âm thanh, ánh sang, karaoke,….( nếu có nhu cầu )

Nước suối, khăn lạnh,nón Nước suối: 1 chai 500ml/ngày/khách

Khăn lạnh: 1 cái/ngày/khách

Nón du lịch: 1 nón/khách

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM

Chi phí cá nhân Dịch vụ cưỡi voi, bơi thuyền độc mộc…..

Uống Café tại làng café, Giặt ủi, điện thoại,ăn uống và chí phí cá nhân ngoài chương trình …..

Thuế VAT 10%

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, em thứ 2 trở lên phải mua 1/2 vé tour. Phụ thu ghế ngồi trên
xe: 40%giá vé/bé ( Nếu ba mẹ có yêu cầu)

Từ 6-10 tuổi Giá tour TE: 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 12 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua suất người lớn.

Trẻ em 11 tuổi Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn.

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH

1/ Khu Vực TP.HCM

21h00: Đón khách tại Trường Đại Học Hồng Bàng, 03 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình.

21h30: Đón khách tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 04 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1.

21h45: Đón khách tại Cây xăng Comeco, Ngã 4 Hành Xanh, Phường 21, Quận Bình Thạnh.

22h00: Đoán khách tại Ngã 3 Sở Sao, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

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),
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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 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, công ty 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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