
 
 

 
ĐÀ LẠT LINH QUY PHÁP ẤN  

Thời gian: 1 ngày 1 đêm / Phương tiện: Ô tô  
Khởi hành: 12-17/02/2020 (Mùng 1-6 ÂL) & Tối 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28/2 & 6, 13/3 

 

 
 
Điểm nổi bật: 

✔ Khám phá những địa danh nổi tiếng của Bảo Lộc như: Thác Damb'ri, thác Dasara,... 
✔ Check in cực chất tại Linh Quy Pháp Ấn - Bối cảnh trong MV "Lạc Trôi" của Sơn Tùng                   

M-TP. 
✔ Chiêm bái tại tu viện Bát Nhã với lối kiến trúc đậm nét Á Đông. 

ĐÊM 1: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - BẢO LỘC (NGHỈ ĐÊM TRÊN XE) 

Tối: Xe và Hướng dẫn viên (HDV) của Vietnam Booking đón Quý khách tại điểm hẹn và khởi                  
hành đến Bảo Lộc. Bắt đầu chuyến hành trình  tour Đà Lạt Linh Quy Pháp Ấn 1 ngày . 

NGÀY 01: CỔNG TRỜI - TU VIỆN BÁT NHÃ - THÁC DAMBRI (ĂN SÁNG / TRƯA) 

Sáng: Đến Bảo Lộc, Quý khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng, sau đó HDV đưa Quý khách                   
đến tham quan một số địa danh nổi tiếng của  Bảo Lộc  như: 

● Chùa Linh Quy Pháp Ấn , được mêṇh danh là Cổng Trời Đà Lạt. Là bối cảnh trong MV                  
"Lạc Trôi" của ca sĩ Sơn Tùng M-TP 

● Đồi chè: Là một trong những biểu tượng của Bảo Lộc. Đến đây Quý khách được tìm hiểu                  
về các loại trà cũng như thưởng thức hương vị trà thơm ngon ngay tại chỗ. 



 
● Tu viện Bát Nhã - Nơi được mệnh danh là vẻ đẹp ẩn giấu ở chốn rừng xanh. Đến đây                    

Quý khách chiêm ngưỡng không gian rộng lớn cùng với lối kiến trúc mang đậm nét Á                 
Đông. 

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa và lên đường đến với khu du lịch thác Dambri. 

Chiều: Đến với khu du lịch thác Dambri, Quý khách tự do vui chơi, tham quan tại đây với các                    
hoạt động như  (Chi phí vui chơi tự túc) : 

● Tham quan Thác Đamb’ri – Một ngọn thác nổi tiếng bậc nhất của Lâm Đồng, với chiều                 
cao lên đến 57m. 

● Tham quan Thác Dasara: Ngọn thác 7 tầng hùng vĩ với độ cao lên đến 60m. 
● Vượt thác bằng hệ thống máng trượt hiện đại 
● Thưởng thức và mua sắm trà, cà phê và đặc sản Bảo Lộc. 

15h30: Quý khách lên xe khởi hành về lại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tối: Về đến Sài Gòn, kết thúc chuyến hành trình tour Đà Lạt Linh Quy Pháp Ấn 1 ngày. HDV                    
gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại Quý khách trong những chương trình tour du lịch hấp dẫn                    
tiếp theo! 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ VÀ Ý NGHĨA!  

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: 

● Di chuyển : Xe đời mới đón - tiễn và phục vụ theo chương trình. 
● Lưu trú: Tiêu chuẩn khách sạn 1* hoặc tương đương (4-6 khách/ phòng). 
● Bữa ăn : Các bữa ăn  theo chương trình: 

+ Bữa sáng:  01 bữa theo tiêu chuẩn 1 tô + 1 ly . 
 + Bữa chính:  01 bữa chính với thực đơn phong phú hấp dẫn. 

● Tham quan: Vé vào cổng tham quan các địa điểm có trong chương trình. 
● Phục vụ 01 khăn lạnh, 01 nước uống đóng chai/ngày. 
● Quà tặng nón du lịch. 
● Hướng dẫn viên  thuyết minh, phục vụ đoàn suốt tuyến. 
● Bảo hiểm du lịch  trọn gói theo quy định 10.000.000 vnđ/ trường hợp. 



 
Không bao gồm: 

● Vui chơi giải trí cá nhân và các chi phí ăn uống, di chuyển ngoài chương trình. 
● Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). 
● Vé máng trượt, xe ngựa trong khu du lịch Dambri. 
● Xe máy lên chùa Linh Quy Pháp Ấn. 
● Tip cho HDV và tài xế. 

Trẻ em: 
● Trẻ em từ 10 tuổi trở lên tiêu chuẩn 1 người lớn. 
● Trẻ em từ 06 – 09 tuổi ( tiêu chuẩn dịch vụ: có ghế ngồi, ăn uống nhưng ngủ ghép với                     

người lớn). 
● Trẻ em dưới 06 tuổi: Gia đình tự lo. Hai người lớn được kèm 01 trẻ em, trẻ em thứ 02 trở                      

lên phải đóng phí phụ thu. 
● 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 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). 
● 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. 

● 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. 

● Thời gian trong chương trình tour là thời gian dự kiến, thực tế tour sẽ có chênh lệch                  
(không nhiều) so với thời gian dự kiến. HDV sẽ báo trực tiếp cho Khách hàng trong thời                  
gian thực hiện tour.  

● Trường hợp không đủ số lượng khách để khởi hành, công ty sẽ sắp xếp ngày khởi hành                  
mới và thông báo cho Quý khách biết trước 15 ngày làm việc. Trường hợp Quý khách                 
không đi theo lịch khởi hành mới được, Công ty sẽ hoàn lại tiền cọc cho Quý khách. 



 
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: 
● Hủy vé ngay sau khi mua: Chịu phí 30% vé. 
● Quý khách hủy vé trước 05 ngày khởi hành: Chịu phí 50% vé. 
● Nếu Quý khách hủy trong vòng 24h kể từ ngày khởi hành: Chịu phí 100% vé. 
● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy trong vòng 24h trước ngày                  

khởi hành. 
● Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi. 

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. 


