
© 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 Đà Lạt 3 ngày 2 đêm giá rẻ nhất
Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Du lịch Đà Lạt khách đoàn - Teambuilding: Đến với những điểm du lịch mới của Đà Lạt trong chương
trình 3 ngày 2 đêm cùng Du Lịch Nắng Mới quý khách sẽ cảm nhận được không khí thiên nhiên trong lành
mát mẻ tại thành phố trên mây. Đến đây du khách có cơ hội khám phá những loại trái cây đặc biệt trong
vườn sinh học, những đồi chè thênh thang, nông trường cà phê Mê Linh với những giọt cà phê nguyên chất.
Hãy dành thời gian 2 ngày 2 đêm để khám phá những địa danh mới trong chương trình Đà Lạt 3 ngày 2
đêm cùng chúng tôi.

NGÀY 1: TP HCM - ĐÀ LẠT(ĂN TỐI)

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

Trên đường quý khách tham gia những trò chơi vui nhộn- dí dỏm: hát với nhau, đố vui có thưởng,…. Và
cùng hào hứng với những mẫu chuyện vui nhộn do hướng dẫn viên tổ chức. Ngoài ra, hướng dẫn viên sẽ
thuyết minh và giúp quý khách tìm hiểu hem về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và con người từng
vùng đất mà đoàn đã đi qua.

Quý khách nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi.

 

NGÀY 2: ĐÀ LẠT - PHIM TRƯỜNG HAPPY HILL - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM(ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

06:30 Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn

08:00 Quý khách tham gia hội nghị tại khách sạn
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11:00 Dùng cơm trưa

14:00 Xe đưa quý khách đi tham quan Phim Trƣờng Happy Hills - Happy Hill Đà Lạt là một trong những chủ
đề bàn tán nhiều nhất trên các trang mạng xã hội hiện nay. Phim trường Happy Hill Đà Lạt được giới trẻ
mệnh danh là ”thánh địa sống ảo triệu view”. Có thể nói khi đứng ở bất cứ góc độ nào trong phim trường
này thì du khách có thể cho ra được một bức ảnh đẹp lung linh. Khiến bao nhiêu người mơ ước và muốn
xách balo đến đây check in ngay địa điểm du lịch hot nhất hè 2022 này.

- Nhà trên cây 
- Vườn cúc họa mi
- Hàng cây sen tuyết
- Mạng nhện khổng lồ

Quý khách tiếp tục tham quan hồ tuyền Lâm Đà Lạt . Nơi đây là một trong những thiên đường sống ảo.
Được du khách yêu thích nhất khi họ đến với thành phố Đà Lạt. Tới đây bạn hãy săn cho mình những bức
ảnh đẹp nhất nhé

17:00 Đoàn thưởng thức Buffet rau không giới hạn. Thực đơn với nhiều loại rau củ, ăn cùng các loại lẩu, cá,
tôm, mực, ba chỉ, bò fillet… cực kỳ hấp dẫn. Sau đó HDV đưa đoàn về khách sạn nghỉ ngơi.
Kết thúc chương trình, quý khách tự do đi dạo Phố và mua sắm tại chợ Đêm Đà Lạt đến đây quý khách có
thể mua quần áo len, mũ, vớ, găng tay,…hay quý khách có thể thưởng thức các đặc sản của chợ đêm Đà
Lạt: bánh tráng nướng, khoai bắp nướng, lẩu bò, lẩu,….. Nghỉ đêm tại TP. Đà Lạt.

 

NGÀY 3: ĐÀ LẠT - QUÊ GARDEN - CÀ PHÊ CHUỒN CHUỒN (ĂN: SÁNG, TRƯA)

06:30 Dùng điểm tâm tại nhà hàng. Tự do mua sắm chợ Đà Lạt.

08:00 Tiếp theo đoàn tham quan KDL QUÊ GARDEN - Với cảnh rừng núi thơ mông, được hòa mình vào bản
nhạc kinh điển cùng tách cafe đậm chất việt. Tất cả những trải nghiệm đó được tìm thấy tại địa điểm du
lịch mới “QUE GAREN“.
Khi đến với Que Garden Đà Lạt bạn sẽ được chim ngưỡng những cây bonsai vừa to vừa đẹp. Loại cây được
đánh giá cao về vẻ đẹp cũng như rất khó trồng và chăm sóc. Với diện tích 20.000m2 và được bài trí một
cách tinh tế  với bonsai lá kim được uốn tinh xảo. QUE Garden – Đèo Mimosa – Đà Lạt tự hào là khu vườn
bonsai lá kim lớn nhất Việt Nam.Không chỉ bao bọc xung quanh những cây bonsai lá kim này là những
khuvườn được chăm sóc tỉ mỉ tinh thế . Với những loài hoa nổi tiếng của Đà Lạt tạo ra một không gian vô
cùng đặc sắc cho những người đam mê cái đẹp đến từ thiên nhiên. Cùng với đó, tại Que Garden du khách
còn được chiêm ngưỡng những hồ cá Koi vô cùng độc đáo. Hồ cá koi được nuôi theo tiêu chuẩn Nhật Bản
Bản với hàng ngàn con cá từ nhiều giống khác nhau. Mang đến một không gian thư thái hoà quyện với
thiên nhiên Đà Lạt.

11:00 Dùng bữa trưa tại nhà hàng

13:00  Đoàn  khởi  hành  về  Lâm Hà  tham quan  Khu  du  lịch  Chuồn  Chuồn  Coffee  &  Bistro  cách  trung  tâm
thành phố Đà Lạt khoảng 18km là một khu du lịch đẹp thân thiện với thiên nhiên, đường đến đây khá dễ di
chuyển. Chuồn Chuồn coffee & Bistro Đà Lạt được xây dựng trên ngọn đồi xung quanh bao phủ bởi vườn
trái cây xanh mướt đang xen vườn cafe thơm ngát. Dưới chân đồi là dòng suối tạo nên cảnh tượng thiên
nhiên hùng vĩ , thơ mộng. Diện tích hơn 15 hecta với nhiều góc check in nổi bât như: Hồ Vô Cực, Tháp vọng
cảnh, hồ chuồn chuồn, nhà hàng coffee… là những cảnh quan mang phong cách hiện đại với thiết kế theo
kiểu Singapore hiện đại, sang trọng và bạn nhất định đừng bỏ lỡ không gian "xịn sò" này nhé

20:00 Về đến Sài Gòn, chia tay quý khách và hẹn ngày gặp lại./.

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 3

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  2 sao 1,990,000đ 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 TRÊN BAO GỒM: 

-  Phương tiện vận chuyển: xe 45 chổ đời mới: máy lạnh suốt tuyến, tivi, ghế bật, tài xế phục vụ
lịch sự chu đáo , an toàn suốt chuyến đi.
- Lưu trú khách sạn 2 SAO tại Đà Lạt: Nhà khách tỉnh ủy Lâm Đồng hoặc tương đương , …phòng
2- 4 khách/ phòng.
-  Ăn uống:

 - 03 bữa sáng 

- 03 bữa chính: cơm phần 06-07 món + trà đá , tráng miệng. TĐ 120.000đ/ khách
- 01 bữa chiều buffet tại nhà hàng buffet Rau Đà Lạt
- Đoàn có HDV thuyết minh, phục vụ ăn nghỉ, tham quan cho đoàn suốt tuyến.
- Phí tham quan các th ng cảnh theo chương trình. 
- Bảo hiểm du lịch: suốt chuyến đi, với mức đền b tối đa là 20.000.000 đồng/ trường hợp.
- Quà tặng: 
- Nón du lịch, nước tinh khiết (mỗi người 1 chai/ ngày), khăn lạnh ( 1 cái/ ngày).
- Tặng đoàn 01 tấm hình tập thể làm kỉ niệm

-  Bao gồm thuế 8% VAT

GIÁ TRÊN KHÔNG BAO GỒM:
 

- Ăn uống ngoài chương trình, cáp máng trượt, xe Jeep, vé xe lửa Trại Mát điện thoại, giặt ủi và
các chi phí vui chơi cá nhân khác,…

- Chi phí thuê hội trường cho hôi nghị.
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GIÁ VÉ TRẺ EM:

- Trẻ em dưới 05 tuổi( từ 2017 – 2022): miễn phí giá tour, cha mẹ tự lo mọi chi phí của bé ( nếu
có). Nhưng 02 người lớn chỉ được 01 em bé , nếu trẻ em thứ 02 phải mua ½ giá v người lớn.
- Trẻ em từ 05 – 10 tuổi( từ 2012 – 2016): tính 50% giá v người lớn ( bao gồm: chổ ngồi trên xe,
xuất ăn, 
ngủ chung với cha mẹ)
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên( từ 2011 trở về trước): tính 01 vé nhưng 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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