
 
 

 

TOUR DU LỊCH TẾT 2020 

TP.HCM – ĐÀ LẠT | NHỮNG ĐIỂM ĐẾN MỚI NHẤT 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Thời gian: 03 ngày 2 đêm 

Khởi hành: Mùng 02,04,07 Tết Canh Tý 2020 

Phương tiện: Xe ôtô 

 

I. CHƯƠNG TRÌNH TOUR: 

   

 

 

      
Sáng: 05h00 Quý khách có mặt tại văn phòng Vietnam Booking (190 –192 Trần Quý, Quận 11, TPHCM), quý khách lên 

xe khởi hành đi Đà Lạt. 

Đoàn cùng giao lưu với Hướng dẫn viên (HDV), nhận phong bao lì xì đầu năm do Vietnam Booking gởi tặng. Quý khách 

dùng điểm tâm sáng tại điểm nghỉ chân dọc đường (chi phí ăn sáng quý khách tự túc). 

Đến Bảo Lộc, quý khách tham quan Chùa Linh Quy Pháp Ấn: đây là ngôi chùa được ca sĩ trẻ nổi tiếng Sơn Tùng M-TP 

chọn là điểm quay MV – Lạc Trôi. Chùa tọa lạc trên đồi cao, đến đây quý khách như được lạc vào cảnh thần tiên thực 

thực ảo ảo. Check in tại Cổng Trời. Chiêm bái cầu bình an đến cho gia đình và người thân. 

Theo giờ hẹn, đoàn khởi hành đến thành phố Đà Lạt. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương, sau đó tiếp tục hành trình đến thành phố ngàn hoa. 

Chiều:  Đến Đà Lạt, đoàn nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi. 

Tối: Quý khách tự do thưởng thức ẩm thực Đà Lạt. 

Nghỉ đêm tại Đà Lạt.

NGÀY 01 | TP HCM – BẢO LỘC – LINH QUY PHÁP ẨN – ĐÀ LẠT ( ĂN TRƯA) 



 
 

 

 

 

 

   
 

Sáng: Quý khách tự túc dùng bữa sáng (khu vực khách sạn lưu trú rất gần chợ Đà Lạt vì vậy bạn có thể tản bộ để chọn 

những món ăn đặc sản của Đà Lạt). Sau đó, xe & HDV đón đoàn tại khách sạn. Quý khách khởi hành đi tham quan các 

địa điểm nổi tiếng: 

 Đồi Chè Cầu Đất: Là một điểm check-in rất lý tưởng, dưới chân là màu xanh của cây chè, sau lưng là màu xanh 

tươi mát của bầu trời, xen kẽ là lớp mây trắng bồng bềnh cùng trong không khí se lạnh. 

 Cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu: là một lựa chọn chắc chắn bạn không thể bỏ qua. Cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu Đà 

Lạt rộng hơn 3 hecta, cánh đồng rộng khổng lồ đủ giúp cho bạn có những bức ảnh thật lung linh và xinh đẹp. 

 Chùa Linh Phước hay gọi là Chùa Ve Chai:  Toàn bộ chùa được dát bởi các mảnh sành nhiều màu sắc tạo nên 

kiến trúc độc đáo, ngoài ra trong chùa còn khu gác chuông, phía dưới có tầng ngầm là nơi tái hiện 18 tầng địa 

ngục theo giáo lý của nhà phật và cũng tại nơi đây có bức tranh phật tổ khổng lồ được ghép từ 10.000 bông hoa 

bất tử. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa, nghỉ ngơi tại nhà hàng. 

Chiều: Xe & HDV đưa quý khách khởi hành đi tham quan: 

 Thiền Viện Vạn Hạnh: Là một trong số hai ngôi thiền viện lớn nhất tại xứ sở ngàn hoa Đà Lạt này. 

 Vườn Dâu Tây công nghệ cao: Vườn Dâu Tây công nghệ cao là một trong những điểm đến được du khách ưu 

thích khi đến với Đà Lạt. Bên cạnh tham quan chụp ảnh, quý khách cũng có thể mua về làm quà hoặc thưởng thức 

trực tiếp tại vườn. 

 Núi Langbiang: Đỉnh của ngọn núi này được xem là nóc nhà của Tây Nguyên với cao lên đến 2167m. Đến tham 

quan núi Langbiang bạn sẽ được lên đồi Radar một trong 3 đỉnh của núi Langbiang để ngắm nhìn toàn cảnh hồ 

Suối Vàng, thành phố Đà Lạt. 

Sau khi tham quan xong, đoàn lên xe khởi hành về khách sạn. 

Tối: Quý khách tự do khám phá ẩm thực Đà Lạt về đêm. Tự do khám phá phố núi Đà Lạt về đêm. Nghỉ đêm tại Đà Lạt 

 

 

Sáng: Quý khách tự túc dùng bữa sáng, sau đó làm thủ tục trả phòng. Xe & HDV đón đoàn khởi hành đi tham quan: 

 Nhà thờ Domain Đà Lạt: đây là điểm đến được nhiều du khách yêu thích bởi những đường nét kiến trúc độc đáo 

cùng khung cảnh yên bình và xinh đẹp.  

 Hồ vô cực – Nơi tình yêu bắt đầu: đến đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng phong cảnh non nước hữu tình, một hồ 

nước mênh mông xanh biếc, mặt hồ phẳng lặng đúng chất yên ả nơi sâu thẳm núi rừng. 

 Cổng Trời Bali: đây là một công trình kiến trúc đặc biệt dựa theo phiên bản Lura Lempuyang Lulur – Indonesia. 

Đây là địa điểm sống ảo được giới trẻ săn đón và ưu chuộng. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng với tiệc Buffet rau + Lẩu. 

Chiều: Quý khách lên xe khởi hành về TP.Hồ Chí Minh. 

NGÀY 02 | ĐỒI CHÈ CẦU ĐẤT – CÁNH ĐỒNG CẨM TÚ CẦU – LANGBIANG ( ĂN  TRƯA) 

NGÀY 3 | NHÀ THỜ DOMAIN – HỒ VÔ CỰC – CỔNG TRỜI BALI – TP HCM ( ĂN TRƯA) 



 
 

 

Tối: Về đến TP.HCM, xe đưa quý khách về lại điểm đón ban đầu. Kết thúc tour Tết 2020 du xuân TP.HCM – Đà 

Lạt 3 ngày 2 đêm, HDV chào tạm biệt, chúc quý khách năm mới thật nhiều sức khỏe, tài lộc & hẹn gặp lại quý khách 

trong những tour du lịch giá rẻ tiếp theo. 

LƯU Ý: Thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đủ 

điểm đến tham quan ! 

 

 

II. GIÁ TOUR: 

Khởi hành 
Khách 

sạn 

Giá tour 
Phụ thu 

phòng đơn 
Người lớn 
(10 tuổi trở 

lên) 

Trẻ em 
(5-10 tuổi) 

Em bé 
(Dưới 2 tuổi) 

Tết Âm Lịch 2020: 

Mùng 02,04,07 

Mini House 

I 

2.300.000 

VND 

1.800.000 

VND 

Miễn phí 

400.000 VND/tour 

Mini House 

II 

2.500.000 

VND 

1.900.000 

VND 
500.000 VND/tour 

Wood 

House 

2.400.000 

VND 

1.850.000 

VND 
600.000 VND/tour 

Villa Phòng 

06 

2.750.000 

VND 

2.100.000 

VND 
- 

Villa Phòng 

02 

2.950.000 

VND 

2.300.000 

VND 
850.000 VND/tour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vietnambooking.com/du-lich


 
 

 

 

*Hình Ảnh Lưu Trú: 

 

MINI HOUSE (I) 

 

       
 
MINI HOUSE (II) 

 

               
 

WOOD HOUSE 

             
 

 

PHÒNG VILLA 

 

                



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÀN CẢNH VILLA 

 

              
 

*Giá Tour bao gồm: 

 Xe vận chuyển tốt đời mới đón - tiễn và phục vụ theo chương trình (4, 7, 16, 29, 35, 45 chỗ tùy theo số lượng 

khách của mỗi tour). 

 Khách sạn: 02 đêm ngủ tại mini house hoặc Villa tùy dịch vụ quý khách lựa chọn. Ngủ 02 đến 04 khách 01 

phòng: 

 Bữa ăn: 

o 02 Bữa ăn chính với tiêu chuẩn 120.000 VND/suất 

o 01 bữa ăn buffet rau + lẩu 150,000 VND/suất. 

 Hướng dẫn viên tiếng Việt phục vụ tận tình. 

 Vé tham quan có trong chương trình. 

 Phục vụ 02 nước 0.5l/khách /ngày. 

 Bảo hiểm du lịch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Giá Tour không bao gồm: 

 Tất cả các bữa ăn sáng + ăn tối có trong chương trình. 

 Vé xe jeep Langbiang khứ hồi. 

 Vui chơi giải trí  cá nhân, và các chi phí ăn uống ngoài chương trình. 

 Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Nếu quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, công ty du lịch sẽ phụ thu thêm 10% 

trên giá tour. 

 

III. QUY ĐỊNH: 

*Quy trình đăng ký Tour: 

- Đợt 01: Quý khách thanh toán 70% giá trị của tour ngay khi đăng kí mua tour. 

- Đợt 02: Quý khách thanh toán 30% giá trị của tour trước lịch khởi hành 03 ngày. 

*Lưu ý: Đối với những tour quý khách đăng kí sát lịch khởi hành từ 03 cho đến 05 ngày, quý khách vui lòng thanh toán 

100% giá trị của tour. 

 

*Điều kiện hủy Tour: 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking: 

Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho khách hàng biết và thanh 

toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy 

chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

 

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng: 

Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công ty bằng văn bản hoặc 

email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện thoại). Đồng thời Quý khách vui lòng mang 

Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền đến văn phòng Vietnam Booking để làm thủ tục hủy/ chuyển tour. 

Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính phí và có mức hỗ trợ Quý khách 

hàng thỏa đáng. 



 
 

 

Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy định của Vietnam Booking và toàn 

bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến. 

 

Phí hủy được quy định như sau: 

 Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 15 ngày: phí hủy 30% tiền tour. 

 Hủy 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour. 

 Hủy 07 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour 

 Hủy  05 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour . 

 Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 5 ngày trước ngày khởi hành. 

 Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công 

ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận. 

 Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 07, Chủ Nhật. 

 

Những Lưu ý khác: 

 Ngày khởi hành, Quý khách vui lòng tập trung tại điểm đón theo quy định. 

 Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi Quý khách đến trễ. 

 Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMTND hoặc Passport). 

 Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của mình. 

 Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại. 

 Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện từng ngày khởi hành cụ 

thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương trình. 

 Qui định nhận & trả phòng tại các khách sạn/resort: nhận phòng sau 14h và trả phòng trước 12h. 

 

 

 

Trong những trường hợp khách quan như : khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình của 

các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì Vietnam Booking sẽ giữ quyền thay đổi lộ 

trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những 

thiệt hại phát sinh. 

 

 


