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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 2 đêm giá rẻ nhất
Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour khách đoàn Đà Lạt 3 ngày 2 đêm: Du lịch Nắng Mới hân hạnh tổ chức chương trình du lịch Đà Lạt
3 ngày 2 đêm giá rẻ cho quý khách với chương trình du lịch teambuilding kết nối tập thể, trao đầy yêu
thương. Quý khách sẽ tràn đầy năng lượng và tràn đầy niềm vui tạo cho quý khách những ngày nghỉ thú vị
nhất tại Đà Lạt cùng Du Lịch Nắng Mới. Chúng tôi chuyên tổ chức các tour du lịch khách đoàn ngắn ngày
và dài ngày tại Đà Lạt với nhiều hoạt động như tour teambuilding khách đoàn, tour trải nghiệm 1 ngày
băng rừng, tour trekking, chèo thuyền, mạo hiểm,... Và còn nhiều hoạt động khác khi đi tour du lịch Đà Lạt
3 ngày 3 đêm giá rẻ.

NGÀY  1: TP HCM - ĐÀ LẠT (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

05:30 Xe và HDV Du lịch Nắng Mới đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đến với thành phố của Tình yêu
và nỗi nhớ trong chương trình tour đà lạt 3 ngày 2 đêm.

07:00 Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng đặc sản địa phương.

Tiếp tục hành trình. Trên đường đi, hướng dẫn viên giới thiệu những địa danh mà đoàn ngang qua, tổ chức
một số trò chơi hoạt náo vui nhộn nhằm gắn kết mọi thành viên trên xe.

11:30 Dùng cơm trưa tại nhà hàng Bảo Lộc, thưởng thức trà và dừng chân chụp ảnh tại khu du lịch nhà
hàng Đại Nam Việt - Bảo Lộc.

15:00 Đến thành phố Đà Lạt, đoàn khởi  hành tham quan trang trại bò sữa Đà Lạt Milk quý khách được
ngắm nhìn những đồi cỏ xanh mát cùng với những con bò sữa căng mộng tràn trề sức sống. 

16:00 Quý khách đến với Hồ Tuyền Lâm. Tại đây, tham quan Thiền Viện Trúc Lâm, một trong những ngôi
chùa đẹp và nổi tiếng nhất thành phố Đà Lạt, ngồi chùa toạ lạc trên núi Phượng Hoàng và cùng chiêm
ngắm bái viếng tượng phật nơi đây.
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17:00 Đến nhà hàng dùng cơm chiều, sau đó về nhận phòng khách sạn.

Tự do vãn cảnh Đà Lạt về đêm, thưởng thức ly cà phê nóng hổi hoặc dạo Hồ Xuân Hương hay thưởng thức
những đặc sản về đêm tại Đà Lạt.

 

NGÀY 2: ĐÀ LẠT - NGÀY NĂNG ĐỘNG TEAMBUIDING LÀNG CÙ LẦN (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

06:30 Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.

08:30 Khởi hành đến Khu Du Lịch Làng Cù Lần

09:00 tham gia chương trình du lịch Teambuilding chủ để: “CŨNG NHAU CHIẾN THẮNG”  các đội chơi phải
hóa thân thành các bộ tốc đến thử sức tại buôn làng Cù Lân do trưởng làng đặt ra với các thử thách phải
trải qua như:

- Chào đón Trưởng Làng.

- Liên Hoàn Thử Thách

- Cốt lõi tập thể

- Tướng quân cỡi ngựa

- Chung sức

 

Các thử thách đòi hỏi sự dũng cảm, khéo léo và tinh thần đoàn kết tập thể để cùng vượt qua các thử thách
của đội.

11:30 Dùng cơm trưa tại nhà hàng. Về lại khách sạn nghỉ ngơi.

14:00 Tham quan nhà ga xe lửa Đà Lạt - tại đây, quý khách cùng chụp hình với nhà ga xe lửa đẹp nhất
vùng đất Đông Dương.

15:00 Tham quan đòi chè Cầu Đất. Do ở độ cao trên 1.650m so với mặt nước biển, nên khí hậu ở đồi chè
mát mẻ quanh năm. Du khách sẽ có dịp nhìn các cô thôn nữ tay thoăn thoắt hái chè, tận mắt thấy những
cánh hoa trắng mỏng manh, ngát hương hay những trái chè nho nhỏ, tròn xinh như những viên bi dưới
những cội chè lâu năm. Xa xa là mặt nước yên tĩnh của hồ Phát Chi rộng lớn, êm đềm phẳng lặng, những lo
toan, bộn bề trong cuộc sống thường nhật dường như tan biến.

16:00 Quý khách tham quan Presh Garden là địa điểm du lịch cực kì phù hợp với những ai yêu thích khung
cảnh thiên nhiên. Những du khách yêu màu sắc tươi tắn từ những cánh hoa, tiếng chim hót trong rừng,
tiếng gió len qua rừng thông,… Và cả những tiểu cạnh xịn xò, chụp ảnh siêu đỉnh như: Hồ view rừng, Cổng
trời, Động băng thiên thần, Thác nước Fresh, Cầu treo, Đảo – Chim đại bàng,…. Còn gì tuyệt vời hơn khi
cùng bạn bè lên vài bộ maxi. Và chụp ảnh dưới những cánh đồng hoa tại KDL Fresh Garden.

18:00 Quý khách dùng cơm tối tại Nhà Hàng.

Quý khách cũng có thể tham gia chương trình giao lưu văn hóa cồng chiên Tây Nguyên cùng với người con
buôn làng tại Langbiang( Chi phí tự túc)
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NGÀY 3: ĐÀ LẠT - THÀNH PHỐ NGÀN THÔNG (ĂN: SÁNG, TRƯA)

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

08:00 Tự do đi chợ và mua sắm.

09:00 Sau đó, đoàn di chuyển về lại TP HCM theo con đường  Đèo Tà Nung. Trên đường đi ghé tham quan
Cà phê Mê Linh - Một trong những quán cà phê chồn nổi tiếng của xứ cao nguyên, tọa lạc giữa sườn núi
mênh mông bao la (chi tham quan tự túc nếu uống nước được miễn phí vé cổng).

12:00 Dùng bữa trưa tại nhà hàng Bảo Lộc.

Trên đường về quý khách ghé Tham quan vườn Ca cao tại định quán Đồng Nai. Quý khách thưởng thức Ca
Cao miễn phí và cũng có thể mua một số sản phẩm ca cao nguyên chất mang về.

18:00 Về đến Sài Gòn, chia tay quý khách 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  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 tour bao gồm:

- Xe du lịch tùy chỗ đưa rước theo chương trình.

- Ăn uống theo chương trình:

+  Ăn phụ: 03 bữa điểm tâm tại nhà hàng

+  Ăn chính: 04 bữa ăn chính tiêu chuẩn 120.000 đ/suất + 1 bữa tiêc 150.000đ/Suất

- Hotel  2* An Thủy, Thiên Hòa, Bảy Nghĩa, Đồng Thủy Phương hoặc tương đương đầy đủ tiện nghi, tiêu
chuẩn 02-04 khách/phòng.

- Vé tham quan theo chương trình.

- Âm thanh, vé cổng, vật dụng, chương trình teambuiding tại Làng Cù Lần.
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- 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 Lửa Trại giao lưu cồng chiên

-  Chi phí nước uống or vé cổng cà phê mê linh

- Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

- Xe Jeep đưa đón

- 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 70% vé tour.

Trẻ em từ 05 - dưới 11 tuổi: 70% 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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