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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 khách đoàn Đà Lạt 3 ngày 3 đêm giá rẻ
Thời gian: 3 ngày 3 đêm

Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch khách đoàn Đà Lạt Ngàn Hoa: Ngoài chương trình teambuilding cho du khách, Du Lịch
Nắng Mới còn tổ chức chương trình Amazing Race du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm với các chặng đua thử thách
bản lỉnh, tinh thần đồng đội, kỹ năng giải quyết vấn đề... Ngoài ra các chặng chơi cũng gắn liền với địa
danh về lịch sử, văn hóa, các điểm thắng cảnh để du khách có một góc nhìn khác biệt khi đến với thành
phố Đà Lạt.

TỐI NGÀY 1: TP HCM - ĐÀ LẠT

21:00 Xe và Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nắng Mới đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi Đà Lạt.

Nghe thuyết minh các địa danh đoàn đi qua và tham gia các chương trình đố vui vui nhộn cùng Du Lịch
Nắng Mới. Cùng nhận những phần quà thú vị từ công ty.

Tiếp tục hành trình đến Đà Lạt.

NGÀY 2: ĐÀ LẠT - NGÀY NĂNG ĐỘNG (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)

06:30 Dùng điểm tâm sáng, về sinh cá nhân.

08:00 Khởi hành đến Đồi Chè Cầu Đất nơi có cánh đồng chè xanh bát ngát, trải dài tít xa tầm mắt, không
khí trong lành, thoáng đãng sẽ khiến bạn có cảm giác như lạc vào chốn thần tiên.

11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hang. Về lại khách sạn nghỉ ngơi.

 

14:00 Khởi hành tham quan Ngôi Làng Đất Sét  với tất cả các hoạt tiết trong khu làng đều làm bằng đất sét
nung miêu tả quá trình hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt qua các thời kỳ.

 

Tiếp tục tham quan Thiền Viện Trúc Lâm, đi cáp treo qua đồi Rôbin (chi phí tự túc), ngắm cảnh rừng thông,
hồ Tuyền Lâm, núi Phượng Hoàng từ trên cao. Tham quan nhà thờ Domaine de Marie (còn gọi là Nhà thờ
Mai Anh) - sự kết hợp hài hòa giữa các kiểu kiến trúc phương Tây với kiến trúc dân gian của dân tộc thiểu
số vùng Tây Nguyên.

 

18:00 Dùng bữa tối tại nhà hàng.
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Ngủ đêm tại Đà Lạt.

 

NGÀY 3: ĐÀ LẠT - THÀNH PHỐ NGÀN THÔNG (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)

06:30 Dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:00 Bắt đầu chương trình Teambuilding - Amazing Race với chủ đề “Huyền Thoại Xứ Sở Sương Mù”.

Với các lịch trình khởi động tại khách sạn cùng nhau vượt qua thử thách mang tên.

 

Bình Minh Cao Nguyên.

Tiếp đến là các thử thách với các chặng trong chương trình:

Shopping tại Chợ Đà Lạt.

Bí Ẩn – Tại Vườn Hoa Thành Phố.

Suối Nguồn - Hồ Tuyền Lâm.

Chặng cuối Báu vật Cao Nguyên - Langbiang.

Các thành viên trong đội cắm cờ trên đỉnh Langbiang để tung lá cờ chiến thắng trên đỉnh Langbiang.

 

Đoàn cùng nhau ngắm nhìn  đỉnh LangBiang với độ cao 2.169m so với mực nước biển - nghe kể về chuyện
của K’Lang dũng cảm và nàng H’Biang xinh đẹp. Ngắm toàn cảnh cao nguyên Lâm Viên, hồ Dankia, suối
Vàng, suối Bạc. Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong nắng hoàng hôn cao nguyên.

 

11:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng.

Về lại khách sạn nghỉ ngơi.

15:00 Khởi hành vào Trại Mát vùng ngoại ô trung tâm của thành phố Đà Lạt,  đoàn viếng Chùa Linh Phước -
còn được gọi là Chùa Ve Chai vì trong sân chùa có con rồng dài 49 m được làm bằng 12.000 vỏ chai bia.
Chùa Linh Phước là một công trình kiến trúc khảm sành đặc sắc của thành phố Đà Lạt.

 

17:00 Tiếp tục tham quan Ga Đà Lạt - Một hệ thống ga xe lửa cổ nhất Đông Dương được xây dựng từ đầu
thế kỉ 19, nhà ga được thiết kế mô phỏng hình ảnh của đỉnh Langbiang huyền thoại.

18:00 Dùng cơm tối tại nhà hàng.

 

19:00 Tham gia chương trình Lửa Trại - Cồng Chiên tại Đồi Mộng Mơ với nghi thức cầu thần lửa, mừng lúa
mới... cùng giao lưu trong ánh lửa bập bùng và nhấp chén rượu cần cùng người dân bản địa.
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21:30 Kết thúc chương trình và nghỉ ngơi tại phố núi.

Nghỉ đêm tại Đà Lạt.

 

NGÀY 3: ĐÀ LẠT - TP HCM (ĂN SÁNG, TRƯA)

06:30 Đến thành phố Đà Lạt, đoàn vệ sinh và dùng điểm tâm tại nhà hàng.

08:00 Tự do mua sắm đặc sản phố Núi tại Chợ Đà Lạt. Bắt đầu khởi hành về TP.HCM.

 

09:00 Ghé tham quan Thác Pongour “Nam Thiên Đệ Nhất Thác” của khu vực Nam Tây Nguyên. Đường vào
thác pongaur là khung cảnh khá yên bình và nên thơ nếu bạn đi vào tháng 10 sẽ bắt gặp hình ảnh điệp
vàng nở rộ tạo nên con đường cong cong dẫn vào thác một màu vàng ươm đẹp mắt đến ngỡ ngàng.

11:30 Đoàn đến Bảo Lộc, thưởng thức trà và cà phê miễn phí. Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng Thủy Lộc
Bảo Lộc.

 

Tiếp tục hành trình của đoàn.

18:30 Về đến điểm hẹn 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 3N3Đ hoặc theo yêu cầu  2 sao 1,980,000đ 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 29-45 chỗ đưa rước theo chương trình.

Ăn uống theo chương trình:
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+ Ăn phụ: 01 bữa điểm tâm tại khách sạn + 02 bữa tại nhà hàng.

+ Ăn chính: 05 bữa ăn chính tiêu chuẩn 100.000 đ/suất.

Hotel  2 sao Lá Xanh, Golden Bee hoặc tương đương đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 02-04 khách/phòng.

Vé tham quan theo chương trình.

Chương trình lửa trại.

Bảo hiểm với mức bồi thường 20.000.000 đồng/trường hợp.

Nước uống: 02 chai/khách/ngày.

Nón Du Lịch Nắng Mới.

 

Không bao gồm:

Chi phí chương trình Teambuilding và Gala Dinner và Lửa Trại.

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

Xe Jeep lên đỉnh Langbiang.

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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