
 

 

 KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH CHƯƠNG TRÌNH DU XUÂN QUÝ MÃO  

 

ĐÀ LẠT – THIÊN ĐƯỜNG HOA 

  VÙNG ĐẤT CỔ TÍCH FAIRYTALE LAND 

 

 

NGÀY 01: TP.HỒ CHÍ MINH  –  TP.ĐÀ LẠT 
Sáng Trưa Tối 

   

Sáng: Xe và Hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn, sắp xếp hành lý, gửi lời chào thân ái 

tới Quý khách cùng lời chúc tết đầu Xuân. Xe khởi hành, bắt đầu hành trình Tour ĐÀ LẠT – 

THIÊN ĐƯỜNG HOA – VÙNG ĐẤT CỔ TÍCH FAIRYTALE LAND 4 ngày 3 đêm. 

Đến với địa phận tỉnh ĐỒNG NAI, quý khách dừng chân dùng điểm tâm. Tiếp tục hành trình, 

xe đưa Quý khách dọc theo QL20 tìm đến CAO NGUYÊN ĐẠI NGÀN. Trên đường đi HDV chia 

sẻ thông tin về các địa danh, văn hóa, con người từng vùng miền.  

Trưa: Đoàn đến KHU DU LỊCH MADAGUI, dùng cơm trưa tại nhà hàng, tự do nghỉ ngơi. 

Chiều: Đoàn tiếp tục di chuyển về trung tâm TP Đà Lạt. Nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. 

Tối: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng. Tự do khám phá TP.Đà Lạt về đêm. 

Quý khách tự do vui chơi, khám phá Đà Lạt với CHỢ ĐÊM ÂM PHỦ, hãy sắm cho mình 

những chiếc khăn choàng và nón được đan từ những đôi bàn tay tài hoa nhưng không kém phần tỉ 

mỉ. Xung quanh chợ hoăc các khu phố, dễ dàng bắt gặp hình ảnh quay quần bên nhau cùng ly sữa 

nóng, chiếc bánh rán nóng hổi. Những món ăn dân dã mà đặc trưng rất Đà Lạt. 

NGÀY 02: VƯỜN BÍ NGÔ KHỔNG LỒ - LANGBIANG – XQ XỬ QUÁN – 

VÙNG ĐẤT CỔ TÍCH FAIRYTALE LAND 

Sáng  Trưa  Tối 

   

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng. Bắt đầu hành trình tham quan: 

 TẬN HƯỞNG KHÔNG KHÍ XUÂN CAO NGUYÊN 

 THƯỞNG THỨC ẨM THỰC NÚI RỪNG 

 TẶNG BUFFET RAU ĐẶC SẮC 

Khởi hành :M2, M3 TẾT AL 
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm 

Phương tiện: xe du lịch 



 

 

 VƯỜN BÍ NGÔ KHỔNG LỒ - Một cái tên mà tưởng chừng như chúng ta chỉ đọc được 

trong những câu truyện cổ tích nhưng nay nó lại có thật ngay tại Đà Lạt. Khi tới vườn, bạn sẽ bắt 

gặp những trái bí ngô có kích thước phải gọi là siêu lớn. Những quả bí ngô này nhìn từ đằng xa có 

màu cam nổi bật rất bắt mắt. 

 XQ SỬ QUÁN ĐÀ LẠT - Không chỉ gây ấn tượng với cảnh quan đầy mộng mị bên 

ngoài, XQ Đà Lạt Sử Quán còn mang đến cơ hội được chiêm ngưỡng những tác phẩm tranh thêu 

đẹp mắt đến từ những nghệ nhân đầy tài hoa, bạn sẽ thật sự ngỡ ngàng trước những bức tranh đẹp 

tuyệt mỹ tưởng chừng như có một không hai trên thế giới này. Ngoài ra XQ Sử Quán được thiết kế 

với lối kiến trúc bắt mắt, những ngôi nhà được làm bằng gỗ bên cạnh những cây mai anh đào đỏ 

rực, cùng với thời tiết âm u, sương mờ khiến bạn có cảm giác như Nhật Bản vậy. 

 KHÁM PHÁ ĐỈNH NÚI LANGBIANG - là đỉnh núi cao nhất TP Đà Lạt với độ cao hơn 

2000m. Trên đường đi, Quý khách cùng nghe kể về câu chuyện thiên tình sử Chàng Lang – Nàng 

Biang nơi núi rừng hoang vu lay động lòng người. (Chi phí xe jeep tự túc) 

Trưa: Đoàn đến nhà hàng dùng bữa trưa. Đoàn về khách sạn nghỉ ngơi. 

Chiều: Quý khách tiếp tục tham quan:  

 NHÀ THỜ DOMAINE DE MARIE được xây dựng trên đồi MAI ANH xung quanh là 

hàng cây MiMoSa màu vàng ánh đã tô điểm thêm vẻ đẹp cho Nhà thờ. Đặc biệt nhà thờ không có 

tháp chuông và hệ thống chiếu sáng những khung kính màu bắt mắt đã tạo nên nét độc đáo cho kiến 

trúc nhà thờ.  

 VÙNG ĐẤT CỔ TÍCH FAIRYTALE LAND khu vườn thần tiên ngay giữa lòng Đà Lạt 

- là nơi hiện thực hóa giấc mộng của bạn về xứ sở của những người lùn “Hobbit” với những ngôi 

nhà nhỏ xinh được xây dưới gò đất, phía trên mái nhà đầy hoa cỏ và gốc cây có hình thù kỳ lạ giống 

như những câu chuyện thần thoại...Đừng quên khám phá đường hầm rượu vang đặc sắc nhất Việt 

Nam – Đường hầm rượu vang Vĩnh Tiến. Đường hầm rượu vang này có chiều dài hơn 100m, 

trưng bày hơn 10.000 chai rượu vang các loại trên diện tích 250m vuông với sức chứa tối đa lên 

đến 1.000 khách. 

Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. Tự do dạo phố đêm Đà Lạt. 

NGÀY 03: KOMBI LAND – ĐÀ LẠT VIEW COFFEE – KDL LÁ Sáng  Trưa  Tối 



 

 

PHONG – NHÀ TRĂM MÁI - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – BUFFET 

RAU 
   

Sáng: Cùng đón bình minh trong không khí se lạnh của vùng cao nguyên, Đoàn có mặt tại 

Tp.ĐÀ LẠT yêu thương, cùng dùng điểm tâm tại nhà hàng. Đoàn bắt đầu tham quan “Thành Phố 

Hoa” với:  

 KOMBI LAND: “Vương quốc xương rồng giữa lòng Đà Lạt” nơi đây có những hàng 

xương rồng rực rỡ sắc màu được trang trí xung quanh quán. Điểm nhận độc đáo chỉ có ở Komi 

Land. Nơi đây còn được mệnh danh như là phòng trưng bày đồ cổ. Các bạn như được hóa thân vào 

những chú cao bồi đậm chất miền Tây nước Mỹ hòa mình vào cái nắng cái gió của Cao Nguyên. 

 ĐÀ LẠT VIEW COFFEE: Nếu như cổng trời của chùa Linh Quy Pháp Ấn ở Bảo Lộc đã 

làm mưa gió trong suốt thời gian qua. Thì bây giờ không phải đi tới gần 200km mới được check in 

mà chỉ cần đi ngay tới Dalat View là bạn đã có thể làm được rồi, đã có những bức hình chụp với 

Cổng Trời Đà Lạt siêu hot. Điểm ấn tượng nhất là Cây cầu màu đỏ dài khoảng gần 40m với 1 

vòng cung uốn lượn, giúp bạn thoả sức có được những bức ảnh lung linh. 

Trưa: Dùng bữa trưa tại Dalat View Coffee. Sau đó, đoàn về lại trung tâm, nghỉ ngơi. 

Chiều: Đoàn tiếp tục tham quan các địa điểm nổi tiếng tại thành phố ngàn hoa. 

  QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN: Tọa lạc giữa "trái tim" của thành phố hoa, hướng ra 

hồ Xuân Hương, không chỉ mang đến không gian rộng lớn, thoáng mát với nhiều hoạt động giải trí 

mà Quảng Trường Lâm Viên còn ấn tượng với công trình nghệ thuật khổng lồ với khối bông hoa dã 

quỳ và khối nụ hoa được thiết kế bằng kính màu lạ mắt. Đừng quên lưu giữ lại cùng gia đình những 

bức ảnh thú vị này. 

   KDL LÁ PHONG – Khám phá một Nhật Bản đẹp ngỡ ngàng giữa lòng Đà Lạt. Trong 

khu du lịch Lá Phong trồng hơn 2000 cây lá Phong, khoảng 500 cây Anh Đào, 20.000 cây Tùng 

Bút. Có nhiều cây đã hơn 10 năm tuổi và hàng trăm các loại cây lá kim đặc hữu quý hiếm ở Đà Lạt.  

 Tới đây Quý khách được chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của Nhà Trăm Mái với diện 

tích lên đến 300m2 và có tới 132 chiếc mái – địa điểm check in cực chất.  



 

 

 Ngoài ra Nhà trống nằm ngay bên cạnh căn nhà mái được thiết kế trông như một chiếc 

trống siêu to khổng lồ. Bên trong được mô phỏng bằng những bức tranh độc đáo và lạ mắt 

thu hút những ai yêu thích nghệ thuật. 

 Quán Cà phê KOKORO: nằm ở ngay bên cạnh hồ cá Koi. Quán cafe được thiết kế theo 

phong cách đơn giản với bức tường trắng in chữ Nhật Bản. Đây cũng chính là background 

siêu xinh để bạn có thể thỏa thích bấm máy chụp hình theo concept Nhật Bản thơ mộng. 

 Hồ cá Koi đậm chất Nhật Bản Chẳng phải ngẫu nhiên mà khu du lịch Rừng Lá Phong lại 

được ví von là "Tiểu Nhật Bản" ở Đà Lạt. Tại đây nuôi đến 230 chú cá Koi độc đáo, được 

lấy giống từ xứ sở hoa Anh Đào. Xung quanh hồ còn có những tiểu cảnh và cây cối giúp 

khung cảnh trở nên bắt mắt hơn. Từ hồ cá Koi bạn có thể phóng tầm mắt nhìn ra núi rừng 

Đà Lạt tuyệt đẹp không thể diễn tả bằng từ ngữ nào 

 THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – ĐỒI ROBIN: Đến nơi đây, du khách như trút bỏ hết ưu 

tư, phiền muộn, thiện viện mang đến một cảnh quan thanh khiết tuyệt vời. Du khách dâng hương, 

cầu xin an bình, may mắn. Vẻ đẹp Phật giáo hài hòa cùng thiên nhiên và muôn sắc hoa. Rất nhiều 

loài hoa đẹp và quý hiếm như Sim Tím, bông Gòn úc, Phù Dung…khiến khung cảnh càng thêm thơ 

mộng.  

Tối: Qúy khách thay đổi khẩu vị tối bằng bữa tiệc BUFFET RAU hoành tráng tại nhà hàng 

Leguda với hầu hết các loại rau sạch tại Đà Lạt. Đặc biệt, rau được dùng không giới hạn. Cách bài 

trí và phục vụ tại nhà hàng cũng khiến các thực khách khó tính nhất cũng phải hài lòng. 

NGÀY 04: ĐÀ LẠT –  THÁC PONGOUR – TP.HỒ CHÍ MINH 
Sáng  Trưa  Tối 
   

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng và làm thủ tục trả phòng. 

  CHỢ ĐÀ LAT - Du khách sẽ choáng ngợp bởi hàng ngàn loại rau củ, hàng trăm loại trái 

cây và đủ các loại hoa khoe sắc. Tiếng cười nói, tiếng trao đổi mua bán cùng dòng người thông 

thương đổ về đây. Tất cả tạo nên bức tranh thương mại sống động và vui vẻ. Bạn hãy chọn cho 

mình những món quà ý nghĩa tại đây nhé. 

Đoàn khởi hành về TP.HCM, HDV sẽ đưa quý khách phiêu lưu, khám phá con Thác đặc biệt: 



 

 

 Đoàn chinh phục thác PONGOUR (Thác Bảy Tầng).  còn được mệnh danh là Nam Thiên 

đệ nhất thác. Vẻ đẹp đặc biệt của dòng thác nằm ở hệ thống các bậc đá bằng phẳng, xếp thành lớp 

tuy không theo bất cứ một trật tự nào nhưng đã “xé” nguồn nước thành hàng trăm dòng nhỏ, tạo 

thành những thảm nước tung bọt trắng xóa, hùng vĩ. 

Trưa: Đoàn dừng chân dùng bữa trưa tại BẢO LỘC. Tiếp tục hành trình về TP.HCM quý 

khách nghỉ ngơi trên xe. 

Chiều: Về đến nơi, chia tay và hẹn gặp lại Quý khách. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYỂN THAM QUAN BỔ ÍCH 

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo 

thực hiện đầy đủ nội dung chương trình. 

 Quy định của khách sạn: giờ nhận phòng: 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 12h00  

( Nếu quý khách đến sớm, khách sạn sẽ bố trí cho nhận phòng trong trường hợp có phòng trống. 

Trường hợp chưa có phòng, quý khách vui lòng dùng nước mát trong thời gian chờ đợi) 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM:   

VẬN CHUYỂN:   Xe du lịch 16-45 chỗ (phù hợp số lượng) đời mới máy lạnh, ghế bật. 

KHÁCH SẠN:      Tiêu chuẩn 2, 3, 4 khách/ phòng. Tiện nghi: tivi, nước nóng, vệ sinh…  

 2 SAO:  Le Na, December 22 ... hoặc tương đương 

 3 SAO:  Dragon King, River Park, Mai Thắng... hoặc tương đương 

 4* SAO: Vietsovpetro… hoặc tương đương 

ĂN UỐNG:           Ăn sáng tại khách sạn. 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH (VNĐ) 

Người lớn  vnđ 

Từ 10 tuổi trở lên 
Trẻ em   

Từ 05  dưới 10 tuổi 
Phụ Thu Phòng 

Đơn  

KHÁCH SẠN 2*: 3.990.000 VNĐ 50% 1.450.000 VNĐ 

KHÁCH SẠN 3*: 4.590.000 VNĐ 50% 2.050.000 VNĐ 

Trẻ Em ngủ chung giường với người lớn đi kèm 

Phụ thu ngoại quôc 500.000 vnd/ khách 



 

 

                               Ăn trưa, tối: tại nhà hàng địa phương hợp vệ sinh + 1 bữa buffet rau. 

HDV:                     Đoàn có HDV tiếng Việt thuyết minh và phục vụ  tham quan suốt tuyến. 

BẢO HIỂM:         Bảo hiểm du lịch 100.000.000vnđ/vụ. 

THAM QUAN:    Giá tour đã bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan theo chương trình. 

QUÀ TẶNG:        Nón du lịch, Khăn ướt + nước đóng chai. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:   

Tiền TIP cho HDV + Tài xế địa phương, VAT 

Chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại, minibar… 

Vé cáp treo thiện Viện Trúc Lâm. 

Xe jeep Langbiang 

QUY ĐỊNH TRẺ EM: 

 Dưới 05 tuổi: Miễn phí (chi phí phát sinh trên tour gia đình tự chi trả). Hai người lớn chỉ được 

kèm theo 01 trẻ, từ trẻ thứ hai tính 50% giá tour. 

 Từ 05 – dưới 10 tuổi: 50% giá tour người lớn, ngủ ghép với gia đình. Hai người lớn chỉ được 

kèm theo 01 trẻ, từ trẻ thứ hai tính giá như người lớn. 

 Từ 10 tuổi trở lên: giá tour như người lớn. 

ĐIỀU KIỆN  HỦY TOUR: (Không tính thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)   

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau :  

 Hủy tour sau khi đăng kí: :                         30% giá tour. 

 Trước ngày đi 20 Ngày:                        50% giá tour. 

 Trước ngày đi 10-19 ngày:            75% giá tour. 

 Trước ngày đi 0-10 Ngày :       100% giá tour. 

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH TOUR ĐÀ LẠT 04 NGÀY 03 ĐÊM 

Địa Chỉ Thời gian Chỗ gửi xe 

    

Nhà Văn Hóa Thanh Niên (04 Phạm Ngọc Thạch, Q1) 05h15 có 

Ngã Tư Hàng Xanh (Cây xăng Comeco – 178 Điện Biên Phủ) 05h30 Không 



 

 

 


