
 

 

 
 

 

 
 
  

Chương Trình du lịch Đà Lạt 3 Ngày 2 đêm 

 

HÀNH TRÌNH TÓM TẮT: 

 

Ngày 1: TP. HCM – ĐÀ LẠT 

6h00: Đón tại tại điểm hẹn. Khởi hành đi Đà Lạt. Trên đường ăn trưa và 

Tham quan Khu du lịch rừng Madagui. Nghỉ đêm Đà Lạt. 

Ngày 02: THAM QUAN ĐÀ LẠT 

Buổi sáng: Tham quan Vườn Hoa Cẩm Tú Cầu, Đồi chè cầu đất. 

Buổi chiều: Chùa Linh Phước – 7 tầng địa ngục. Tham quan chụp ảnh 

tập thể đoàn tại quảng trường Atiso và Dã Qùy (biểu tượng của Đà 

Lạt). 

Buổi tối: Ăn tối tham gia chương trình Gala Dinner tại nhà hàng Tâm 

Đắc (bao gồm 1 thức uống Bia, nước ngọt). 

Ngày 03: ĐÀ LẠT – TP.HCM 

Tham quan và mua sắm tại Chợ Đà Lạt. Tham quan thuyền viện Trúc 

Lâm. 

Ăn trưa tại Di Linh. Khởi hành về Tp.HCM , ghé bảo lộc mua quà lưu 

niệm 

18h00: Đến TP.HCM trả khách tại điểm đón, chia tay đoàn. 

 

 

Điểm tham quan:   

Những điểm mới được 

ưu thích gần đây 

 

 

Vườn Hoa Cẩm Tú Cầu. 

Đồi chè cầu đất. 

 

 

Giới thiệu Đặc sản Đà 

Lạt: 

  

Các loại rau củ, hoa quả, 

atisô, mứt trái cây, rượu 

vang và những món 

ngon chợ âm phủ. 

 

 

Tham gia chương 

trình Gala Dinner 

Vui nhộn. 

Ấn tượng 

Gắn kết các thành 

viên công ty. 

 

 

 



 

 

 
 

 

Ngày 1:  TPHCM -  ĐÀLẠT                                                                          

06h00: HDV có mặt tại tại điểm hẹn. Khởi hành đi Đà Lạt. 

HDV kết nối các thành viên trên xe bằng những trò chơi 

vui nhộn, dzí dỏm. 

10h30: tham quan khu du lịch rừng Madagui. Ăn trưa. 

➢ 17h30: Cả đoàn dùng cơm chiều sau đó đến khách sạn 
nhận phòng và nghỉ ngơi 

➢ Tối: Du khách được tự do tham quan Đà Lạt về đêm 
hoặc thưởng thức các món ăn vặt nổi tiếng của Đà Lạt 
như kem bơ đường Nguyễn Văn Trỗi, Cafe Tùng nghe Nhạc Trịnh, chè Hé, 
bánh tráng nướng,... 

Nghỉ đêm Đà Lạt. 

 

Ngày 02:  THAM QUAN ĐÀ LẠT                                                                 (Ăn 3 bữa) 

❖ Buổi sáng: 

➢ 06h00 – 07h00: Vệ sinh, Dùng điểm tâm Buffer sáng.  

➢ 08:00: Đoàn ghé tham quan Vườn Hoa Cẩm Tú Cầu - 

Cẩm tú cầu là loài hoa nổi tiếng của Đà Lạt, được trồng 

rất nhiều nơi ở trong thành phố là địa điểm được nhiều 

người tìm đến và chia sẻ trong thời gian qua.  

➢ Đồi chè cầu đất - đang là địa điểm du lịch Đà Lạt mới 

cực Hot thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan, một 

điểm thiên nhiên phong cảnh hùng vĩ với những áng 

mây trắng nổi trôi bồng bềnh. 

➢ 11h30: Dùng cơm trưa tại nhà hàng Long Nga, về 

khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: 

➢ 14h30  Đoàn khởi hành tham quan: 

o Chùa Linh Phước là ngôi chùa được làm từ miểng chai với lối kiến 

trúc độc đáo nhất tại thành phố Đà Lạt, tham 

quan 7 Tầng địa ngục. 

o Tham quan chụp ảnh tập thể đoàn tại quảng 

trường Atiso và Dã Qùy (biểu tượng của Đà 

Lạt). 

 

➢ Ăn tối, nghỉ đêm tại Đà Lạt 

 



 

 

 
 

 

Ngày 3: ĐÀ LẠT – TP.HCM                                                       (Ăn sáng, trưa) 

❖ Buổi sáng: 

➢ 7h00: Trả phòng. Quý khách dùng điểm tâm sáng tại 

khách sạn 

➢ 08h00: Xe đưa đoàn mua sắm chợ Đà Lạt.  

➢ Tham quan Thiền Viện Trúc Lâm – ngắm hồ Tuyền 

Lâm. Quý khách có thể đi cáp treo qua đồi Rôbin (chi 

phí cáp treo tự túc), ngắm cảnh Hồ Tuyền Lâm, núi 

Phượng Hoàng và rừng thông bạt ngàn, khám phá cao 

nguyên lâm viên từ trên cao.  

➢ Đoàn khởi hành về Tp. HCM trên đường dừng chân ăn 

trưa tại Di Linh. 

➢ Đoàn ghé Bảo Lộc, thưởng thức đặc sản trà, café miễn 

phí. Tiếp tục lộ trình đoàn ghé trạm dừng chân Huyền 

Hậu cho đoàn mua trái cây đặc sản về làm quà. 

➢ 17h00: Xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Kết thúc 

chương trình tham quan. Chia tay và hẹn gặp lai quý khách trong những chuyến 

du lịch lần sau. 

 

 
 

 

❖ Giá Vé Bao Gồm: 

• Vận chuyển: Xe Universal + Space 45c có ti vi, máy lạnh, rèm che nắng, ghế bật, micro 

trên xe, búa thoát hiểm, bình chữa cháy… 

• Ăn uống: - 01 bữa ăn sáng buffer   

- Ăn chính: thực đơn 120.000 đồng/khách.  

• Lưu trú: Khách sạn theo báo giá, 2 – 4 khách/ phòng, máy lạnh, tivi, tủ lạnh, điện 

thoại…tiện nghi đầy đủ 

• Chương trình Gala dinner với những phần quà hấp dẫn và MC chuyên nghiệp. 

• Âm thanh Karaoke, ánh sáng, pháo sang khai tiệc, nhạc trong chương trình 

Gala 

• Tham quan: Theo chương trình. 

• Phục vụ: - 01 nón du lịch  

- 02 chai nước suối Aquafina 350ml/ngày, khăn lạnh 1 cái/ ngày / người   

• Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, vui vẻ, tận tình.  



 

 

 
 

 

• Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch trọn tuyến với mức đền bù tối đa 60.000.000 đồng/trường 

hợp. 

❖ Không Bao Gồm: 

• Các chi phí tự túc và chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi, nước uống trong khách 

sạn, chụp ảnh, ăn uống ngoài chương trình v.v…  

❖ Giá Tour Trẻ Em: 

• Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người 

lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên 

phải mua 1/2 vé. (Tiêu chuẩn 1/2 vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ ghép 

chung phòng với gia đình). 

• Từ 06 - dưới 12 tuổi : Mua 50% giá vé, tiêu chuẩn như người lớn, ngủ chung với 

ba mẹ.  

• Từ 12 tuổi trở lên: Bằng giá vé người lớn.  

 


