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

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 khách đoàn - Khám phá Đại Ngàn Tây Nguyên 3
ngày 2 đêm

Thời gian: 3 ngày 2 dem
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch khách đoàn Tây Nguyên - Du lịch khách đoàn giá rẻ: Nếu bạn chưa 1 lần đến với Tây
Nguyên, hãy để Du Lịch Nắng Mới đồng hành cùng bạn trong chương trình du lịch Tây Nguyên 3 ngày 2
đêm khám phá vùng đất kinh đô cà phê Buôn Ma Thuột. Phong cảnh nơi đây là sự thể hiện hoà hợp giữa
những dòng sông hoà hợp với đồi núi, ao hồ, ghềnh thác và những khu rừng nguyên sinh tạo nên nhiều
cảnh quan đẹp có tiếng như thác Bảy Nhánh, thác Krông Kmar, khu du lịch sinh thái Buôn Đôn, Hồ Lăk, Hồ
Ea Kao. Với hơn 40 dân tộc cùng sinh sống đã tạo cho Đăk Lăk một bản sắc văn hoá vô cùng phong phú.
Hãy một lần đến với vùng đất "có cái nắng, có cái gió" để khám bức tranh Đak Lak hùng vĩ, hoang sơ
nhưng không kém phần thơ mộng.

NGÀY 1: TP.HCM - BUÔN MA THUỘT  - DRAYNUR (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI) 

05:30 Rước quý khách tại Quận 7  khởi hành đi Buôn Ma Thuột.

07:00 Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.

Đoàn dọc theo quốc lộ 14 đường mòn Hồ Chí Minh qua các địa danh Đồng Xoài, Bù Đăng, Sóc Bombo,
Dakmin cùng ngắm các trang trại trên vùng đất bazan như cao su,cà phê, đồi tiêu trên đường đi.

11:00 Dừng chân dùng cơm trưa tại tràm dừng chân Phước Lộc Tho.

 

Tiếp tục hành trình của đoàn.

15:00 Xe đưa đoàn đến với thác Dray Sap và Dray Nur hai ngọn thác nằm trên hai địa bàn của tỉnh Dak Lak
và Dak Nong, khung cảnh hùng vĩ, nước tung trắng xóa giữa đại ngàn tây Nguyên. (Đoàn ghé tham quan
thác Dray Nur). Đoàn sẽ nghe hướng dẫn viên thuyết minh về thác vợ -thác chồng trên dòng Serepok là
dòng sông đi ngược lại quy tắc tự nhiên “chảy ngược từ Đông sang Tây”.

17:00 Đến thành phố Buôn Ma Thuột đoàn dừng chân chụp hình tại tượng đài chiến thằng Buôn Ma Thuột
là trung tâm của thủ phủ Đak Lak.
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18:00 Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

19:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng.

Ngủ đêm tại Buôn Ma Thuột. 

Buổi tối quý khách có thể tự do khám phá thành phố Buôn Ma Thuột về đêm với đặc sản bánh ướt Ban Mê,
café phin nhỏ giọt, bún đỏ…

 

NGÀY 2: BUÔN MÊ THUỘT  - BUÔN ĐÔN (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

06:30 Dùng điểm tâm sáng buffet tại khách sạn.

07:30 Đoàn khởi đến huyện Lak đển tham quan hồ nước ngọt lớn nhất tỉnh Đaklak, thăm quan buôn ể tận
mắt chứng kiến sinh hoạt cộng đồng của người M’nông.

08:40 Đến Buôn Đông quý khách tự do thả bộ trong buôn Jun để tìm hiểu cuộc sống của những người đồng
bào thiểu số tại đây.

 

Quý khách có thể cưỡi voi lội nước hồ Lăk, du thuyền độc mộc để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ và mênh
mông của hồ Lăk (chi phí tự túc).

11:00 Dùng cơm trưa tại Hồ Lăk với đặc sản cơm Lam hay cá được đánh bắt từ Hồ Lăk.

12:30 Khởi hành đến Buôn Đôn – thủ phủ của tỉnh Đak Lak trước đây.

 

14:30 Đến Buôn Đôn đoàn khởi hành yham quan cầu treo Buôn Đôn và ngắm nhìn dòng sông Serepok rất
độc đáo với hải trình chảy ngược từ Đông sang Tây.

Thăm nhà sàn cổ 120 tuổi của người Lào, tham quan mộ và nghe thuyết minh về mộ của vua săn voi.
Tham gia lớp học làm cơm Lam của người đồng bào.

16:30 Quý khách thăm quan buôn làng của đồng bào Eđê với những căn nhà truyền thống.

 

Cưỡi voi ngắm cảnh rừng Yokdon và thằm buôn làng. (Chi phí không bao gồm).

18:00 Đoàn dùng bữa tối với chương trình giao lưu cồng chiêng và tham gia chương trình lửa trại cùng
đồng bào bản xứ, đoàn nhấp chén rượu cần và hòa trong lời ca tiếng hát tại Buôn Đôn. ( Đoàn sẽ dùng các
món nướng tại rừng núi và 1 chum rượu cần 10 lit).

20:00 Trở về thành phố Buôn Ma Thuột.

Tự do khám phá Buôn Ma Thuột về đêm.
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NGÀY 3: BUÔN MÊ THUỘT - DRAY SAP - DRAY NUR (ĂN: SÁNG, TRƯA)

07:00 Dùng buffet sáng tại khách sạn.

08:00 Đoàn tham quan Làng café Trung Nguyên để tìm hiểu về qui trình trồng thu hoạch để có những phin
café thơm ngọt, bên cạnh đó đoàn xem trưng bày về những hiện vật trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
của đồng bào Ede tại làng café. Thưởng thức tách café tại đây (Giá không bao gồm).

 

09:00 Xe đưa đoàn tham quan chùa Tứ Sắc Khải Đoan ngôi chùa to và lớn nhất tại tỉnh Dak Lak là một
trong bốn ngôi chùa được phong Tứ Sắc do mẹ của vua Bảo Đại cho xây dựng.

10:00 Khởi hành về lại TP.HCM.

13:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương.

19:00 Trả quý khách tại điểm rước ban đầu.

Chia tay đoàn và hẹn ngày 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)

Khởi hành Thời Gian Khách sạn Giá Tour Phương Tiện

Theo yêu cầu 3N2Đ hoặc theo yêu cầu 3 sao 1,850,000đ Xe Ô Tô

Lưu ý: Giá tour du lịch khách đoàn áp dụng từ 20 khách trở lên.

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.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Giá tour bao gồm:

Xe du lịch 29-35 45c đưa rước theo chương trình.

Ăn uống theo chương trình:

+  Ăn phụ: 02 bữa điểm tâm tại khách sạn + 01 bữa tại nhà hàng.

+  Ăn chính: 05 bữa ăn chính tiêu chuẩn 120.000 đ/suất + 01 bữa tiệc giao lưu cồng chiêng 200.000 vnd.

Khách sạn 3* hoặc tương đương đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 02-04 khách/phòng.
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Vé tham quan theo chương trình.

Chương trình học làm cơm lam.

Chương trình Cồng Chiên.

Bảo hiểm với mức bồi thường 50.000.000 đồng/trường hợp.

Nước uống: 02 chai/khách/ngày.

Nón Du Lịch Nắng Mới.

 

KHÔNG BAO GỒM:

Chi phí cưỡi voi, giao lưu cồng chiên, thuyền độc mộc. 

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

Thuế VAT.

 

Vé dành cho trẻ em:

Trẻ em dưới 02 tuổi: miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan
(nếu có) cho bé.

Trẻ em từ 02 – dưới 05 tuổi: miễn giá tour. 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 ½ vé tour.

Trẻ em từ 05 – dưới 11 tuổi: 50% giá 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 cha mẹ nên mua
thêm 1 suất giường đơn.

Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
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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