
 
 

TOUR DU LỊCH TÀ ĐÙNG 2 NGÀY 2 ĐÊM 
Thời gian: 2 ngày 2 đêm / Phương tiện: Ô tô / Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần. 

 

Điểm nổi bật: 

● Khám phá một hồ nước đẹp như vịnh Hạ Long mang tên Tà Đùng. 
● Hòa mình vào nhiều hoạt động đặc sắc của khu du lịch Dambri. 
● Ngồi bên ánh lửa sưởi ấm cái giá buốt về đêm trên vùng cao và nhâm nhi ly rượu cần. 
● Trải nghiệm “Ngủ 1 đêm trên cây” như hòa mình vào thiên nhiên.  
● Cơ hội ghé thăm đồi chè xanh bạt ngàn tại Bảo Lộc. 

ĐÊM 1: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TÀ ĐÙNG            (NGHỈ ĐÊM TRÊN XE) 

21h00: Xe và hướng dẫn viên đón đoàn rời Thành phố Hồ Chí Minh theo QL14 khởi hành đi                   
Tà Đùng, bắt đầu chương trình  tour Tà Đùng 2 ngày 2 đêm. Quý khách nghỉ đêm trên xe. 

NGÀY 1: TÀ ĐÙNG - THÁC DAMBRI - BBQ THỊT RỪNG - LỬA TRẠI TẠI               
TÂY NGUYÊN                                                                       (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI) 

Sáng: Du khách đến Tà Đùng có thể săn mây bồng bềnh buổi sáng sớm. Dùng điểm tâm sáng                   
tại nhà hàng. Sau đó lên đường khám phá Khu du lịch Tà Đùng với nhiều điểm check in thú vị                     
và hấp dẫn. 

● Thỏa sức chinh phục “Cầu kính duy nhất tại Tây Nguyên” và cảm nhận được vẻ đẹp                 
hoang sơ ẩn mình dưới ngọn đồi cao su bạt ngàn, cà phê nặng trĩu hạt. 

● Lên thuyền khám phá Vịnh Hạ Long Tây Nguyên – Khu bảo tồn sinh quyển Tà Đùng,                 
gồm 47 ốc đảo lớn nhỏ với diện tích 22.103 ha, trong đó 86,7% là diện tích rừng xanh bạt                    
ngàn. 

● Hồ Tà Đùng như mặt gương xanh biếc nổi bật giữa núi rừng Tây Nguyên hoang sơ. Hãy                  
cảm nhận không khí trong lành và thoải mái khi ngồi trên thuyền len lỏi qua những hòn                  
đảo nhỏ nhấp nhô giữa dòng. 



 
Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. 

Đến Thành phố Bảo Lộc, vào Khu du lịch Dambri nhận phòng nghỉ ngơi. Quý khách có thể trải                   
nghiệm cảm giác ngủ tại “ngôi nhà trên cây” - một mô hình độc đáo và ấn tượng dành cho                    
những khách hàng đăng ký tour sớm nhất.  

Chiều: Tiếp tục chương trình tour du lịch Tà Đùng 2 ngày 2 đêm. Đoàn khám phá Khu du lịch                    
Dambri với các thắng cảnh nên thơ: 

● Thỏa thích ngắm cảnh, chụp hình bên ngọn thác đẹp hùng vĩ. 
● Dạo bộ hoặc đạp xe quanh hồ nước lớn tận hưởng không gian mát mẻ. 
● Trải nghiệm xe trượt ống với đường trượt ấn tượng xuyên qua khu rừng mưa nhiệt đới, có                  

điểm xuất phát cao nhất thế giới. 
● Khu vui chơi giải trí bến thuyền với nhiều trò chơi hấp dẫn: Tàu lượn siêu tốc, Hồ bơi                   

trượt nước, sân patin, xe đạp đôi, đạp thiên nga... 
● Đặc biệt còn có khu trò chơi Dân gian, khu Vận động trường (team building). 

Tối: Dùng bữa tối BBQ thịt nướng, thưởng thức Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây                
Nguyên - Được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại và cùng quản trò của                    
Vietnam Booking tham gia chương trình giao lưu lửa trại mang chủ đề “Ngọn lửa Cao                
Nguyên”. 

Quý khách nghỉ đêm tại Dambri. 

NGÀY 2: DAMBRI - LINH QUY PHÁP ẤN - ĐỒI CHÈ TÂM CHÂU - BẢO LỘC -                 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                        (ĂN SÁNG / TRƯA) 

Sáng: Dạo bộ hoặc chạy xe hít thở không khí trong lành vào buổi sáng khu vực bờ hồ Dambri.                    
Sau đó Quý khách dùng điểm tâm sáng và trả phòng khách sạn. Sau đó đoàn tiếp tục di chuyển                    
tham quan một số địa điểm nổi tiếng của  Thành phố Bảo Lộc: 

● Tham quan Đồi Chè Tâm Châu, với không gian được trồng nhấp nhô như làn sóng xanh                 
non giữa trời xanh tuyệt đẹp. 

● Tu Viện Bát Nhã - một công trình có nét kiến trúc độc đáo mang màu sắc Á Đông với                    
mái ngói 2 tầng cong vút cổ kính. 

● Linh Quy Pháp Ấn , là viên ngọc quý của tỉnh Lâm Đồng , khi chốn tôn nghiêm này vừa                  
yên bình thanh tịnh, vừa sở hữu không gian đẹp mê hoặc lòng người. 

Trưa:  Dùng bữa trưa tại Nhà Hàng. Khởi hành về lại Thành phố Hồ Chí Minh.  

Chiều:  Quý khách lên xe khởi hành về lại  Thành phố Hồ Chí Minh . 



 
Tối: Đến Thành phố Hồ Chí Minh, xe và hướng dẫn viên đưa du khách về điểm hẹn. Kết thúc                    
tour Tà Đùng 2 ngày 2 đêm, HDV chào tạm biệt, chúc quý khách thật nhiều sức khỏe và hẹn                    
gặp lại quý khách trong những tour du lịch hấp dẫn tiếp theo. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ 

LƯU Ý: 

● 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.  

Giá tour bao gồm: 

● Vận chuyển: Xe vận chuyển tốt đời mới đón - tiễn và phục vụ theo chương trình (16, 29,                   
35, 45 chỗ tùy theo số lượng khách của mỗi tour). 

● Lưu trú: Khu du lịch Dambri (3, 4 khách/phòng). 
+ Nhà trên cây. 
+ Phòng Bungalow dưới đất. 

● Bữa ăn : Theo chương trình ghi chú: 
+ Ăn sáng: 2 bữa tô/ 01 ly. 
+ Ăn chính: 03 bữa trong đó: 02 bữa ăn chính tại nhà hàng địa phương có thực đơn                   
phong phú hấp dẫn.  01 bữa tiệc BBQ đặc sản núi rừng Tây Nguyên. 

● Vé vào cổng KDL Dambri, thuyền đi Tà Dùng. 
● Hướng dẫn viên tiếng Việt phục vụ tận tình. 
● Bảo hiểm du lịch trọn tour, mức bồi thường tối đa 50.000.000 đ/trường hợp. 
● Gala sân khấu: MC, Âm thanh, ánh sáng, karaoke….( nếu có nhu cầu). 
● Quà tặng: Nón du lịch kỷ niệm. 
● Nước suối, khăn lạnh mỗi ngày. 

Không bao gồm: 

● Vui chơi giải trí cá nhân và các chi phí ăn uống ngoài chương trình. 
● Phụ thu phòng đơn (nếu có). 
● Tiền tip cho hướng dẫn viên, phụ xe và tài xế. 
● 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. 

Trẻ em: 
● Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, ngủ chung giường với bố                     

mẹ, không chiếm chỗ trên xe). Mỗi gia đình kèm 01 bé miễn phí, nếu nhiều hơn phải phụ                   



 
thu thêm theo quy định). Tùy vào từng điểm tham quan đối với những trẻ miễn phí tour                  
nếu điểm tham quan đó tính phí thì cha mẹ tự lo cho bé. Ghế thêm: 400.000 đ/bé/tour. 

● Trẻ em từ 6-10 tuổi tính giá tour theo phần trăm quy định (ăn suất riêng, chỗ ngồi riêng                   
trên xe nhưng phải ngủ chung giường với bố mẹ).  

● Trẻ em từ 11 tuổi trở lên tính như người lớn. 
● Giá trẻ em chỉ áp dụng khi số lượng trẻ em không chiếm đến 10% số lượng cả đoàn                   

khách. 
Quý khách cần lưu ý: 

● Ngày khởi hành, Quý khách vui lòng tập trung tại điểm đón theo giờ hẹn quy định.                 
Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi quý khách đến trễ. 

● Quý khách phải mang theo: giấy tờ tùy thân hợp pháp (CMND hoặc Passport). 
● Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên và năm sinh. 
● Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của                    

mình. 
● Nên mang theo hành lý gọn nhẹ, không mang vali lớn.  
● 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. 

● Quy định của khách sạn: giờ nhận phòng: 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 12h00. 
● Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Vietnam Booking sẽ có trách nhiệm nhận khách đăng                 

ký cho đủ đoàn (trên 10 người) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn                   
dưới 10 khách,công ty có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 3 ngày                 
và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới hoặc hoàn trả toàn bộ số tiền đã đặt cọc tour. 

● Đối với sự thay đổi lịch trình, giờ bay do lỗi của hãng hàng không, tàu hoả, tàu thuỷ,                   
Vietnam Booking sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ phát sinh nào do lỗi trên như: phát                 
sinh bữa ăn, nhà hàng,khách sạn, phương tiện di chuyển, hướng dẫn viên,... 

● Đối với du khách là Việt kiều, Quốc tế nhập cảnh Việt Nam bằng visa rời, vui lòng mang                   
theo tờ khai hải quan và visa khi đi tour. 

Quy định 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. 

● 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: 

● Dời ngày khởi hành trước 10 ngày không mất phí. 
● Dời ngày khởi hành sau 8 ngày mất 20%. 
● Chỉ được dời 1 lần. 
● Sau khi đăng ký huỷ tour mất 10% giá tour  
● Từ 10 đến trước 8 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 30% giá tour. 
● Từ 8 đến 6 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 50% giá tour. 
● Từ 3-5 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 70% giá tour. 
● Từ 2 ngày trước ngày khởi hành chịu phí 100% giá tour. 
● Các quy định trên không áp dụng cho các dịp lễ, tết và chủ nhật. 
● Các ngày lễ tết việc dời ngày và hủy tour trước 15 ngày khởi hành mất 50% giá tour. Sau                    

15 ngày so với ngày khởi hành mất 100% giá tour.(Không tính ngày chủ nhật.) 
● Sau khi hủy tour, du khách vui lòng đến công ty nhận tiền trong vòng 2 tuần kể từ ngày                    

đăng ký tour. Chúng tôi chỉ thanh toán trong thời gian 14 ngày nói trên. 

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. 
Đến ngày hẹn thanh toán 100% giá trị tour, nếu quý khách không thực hiện thanh toán đúng hạn                   
và đúng số tiền, xem như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ. 
(*) Trách nhiệm của khách hàng: 

✔ Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp,                  
tiểu đường, xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn                
tinh thần và thần kinh, phụ nữ đang mang thai... Khi cần thiết Quý khách phải viết cam                  
kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia tour.  



 
✔ Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các                    

nơi trong suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về                  
tiền bạc, tư trang quý, vé máy bay, giấy tờ tùy thân và các tài sản riêng của khách hàng                    
trong chuyến đi. 


