
 
 
 
 

HÀ NỘI - ĐÀ LẠT 4 NGÀY 3 ĐÊM 
Thời gian: 4 ngày 3 đêm / Phương tiện: Máy bay / Khởi hành: 13/02/2021 (Mùng 2 Tết). 

 

Điểm nổi bật: 

✔ Check in tại những địa điểm hot nhất đà lạt như: Nhà thờ Domaine, nhà thờ con Gà,                  
Thác Datanla, ... 

✔ Tham quan chiêm bái tại không gian rộng lớn và đầy thơ mộng ở Thiền Viện Trúc Lâm                  
Đà Lạt. 

✔ Chiêm ngưỡng những bức tranh bằng hoa khô độc đáo tại Showroom hoa khô Đà Lạt. 
✔ Chinh phục đỉnh núi LangBiang cao đến 2169m và nghe về câu chuyện tình lãng mạn                

giữa chàng Lang và nàng Biang. 

NGÀY 01: HÀ NỘI - SÂN BAY LIÊN KHƯƠNG - ĐÀ LẠT         (ĂN TRƯA / TỐI) 

Sáng: Xe và Hướng dẫn viên (HDV) của Vietnam Booking đón quý khách tại điểm hẹn sau đó                  
khởi hành đến sân bay Nội Bài. HDV hỗ trợ quý khách làm thủ tục lên máy bay bắt đầu hành                     
trình tour Hà Nội Đà Lạt 4 ngày 3 đêm .  

Trưa: Quý khách ăn trưa trên máy bay. Sau khi hạ cánh tại sân bay Liên Khương xe và HDV                    
đưa quý khách về nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi. 

Chiều:  Bắt đầu chuyến đi quý khách sẽ được tham quan các địa điểm như: 

● Vườn hoa thành phố  - Nơi có hàng trăm ngàn loại hoa khoe sắc. 
● Hoặc Thung Lũng Tình Yêu & Đồi Mộng Mơ - Một trong những thắng cảnh thơ mộng                 

nhất tại Đà Lạt (Phụ thu phí vào cổng 170.000đ/ khách). 



 
● Thiền Viện Vạn Hạnh - Với bức tượng Phật Thích Ca trong tư thế "Niêm hoa vi tiếu"                  

cao đến 24m. 

Tối: Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng. Quý khách tham quan Chợ đêm Đà Lạt và tự do                    
khám phá ẩm thực Đà Lạt. Nghỉ đêm tại Đà Lạt. 

NGÀY 02: KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ MỘNG MƠ         (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Tiếp tục hành trình xe và HDV đưa quý                   
khách đến tham quan các địa điểm đặc trưng của  Thành phố Đà Lạt  như: 

● Nông trại cún Puppy Farm - một địa điểm du lịch Đà Lạt mới nhất năm 2019 dành cho                   
những tín đồ yêu động vật. 

● Núi LangBiang - Nghe kể về câu chuyện tình lãng mạn giữa chàng Lang và nàng Biang.                 
Quý khách có thể đi xe Jeep lên đỉnh núi thưởng thức không khí mát lạnh và ngắm nhìn                   
toàn cảnh thành phố Đà Lạt từ trên cao  (Chi phí tự túc) . 

● Vườn dâu tây - tự tay hái những trái dâu chín mọng về làm quà cho người thân và bạn                    
bè. 

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

Chiều:  Sau đó tiếp tục tham quan các địa điểm mới lạ như: 

● Làng biệt thự cổ  - với những ngôi nhà mang đậm kiến trúc của Pháp. 
● Nhà ga xe lửa cổ  - Nhà ga đẹp và cổ nhất Đông Dương. 
● Chùa Linh Phước  - Hay còn gọi là  chùa Ve Chai với kiến trúc khảm sành sứ đặc trưng. 

Tối: Xe và HDV đưa quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng. Quý khách tự do nhâm nhi tách cafe                     
ngắm cảnh  hồ Xuân Hương , hay thưởng thức  nhạc Trịnh tại Cafe Diễm Xưa  (Chi phí tự túc). 

NGÀY 03: ĐÀ LẠT - KHU DU LỊCH LANGBIANG       (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Tiếp tục hành trình Tour Hà Nội Đà Lạt 4                    
ngày 3 đêm quý khách được tham quan các địa điểm vô cùng độc đáo như: 

● Làng hoa Vạn Thành - Những cánh đồng hoa được xây dựng theo mô hình lồng kính                 
với hàng trăm loại hoa khác nhau như: đồng tiền, hoa ly, hoa hồng, cẩm chướng,... 

● Xuống đèo Tà Nung thăm Trang trại cà phê - tìm hiểu về nguồn gốc, chủng loại, cách                  
trồng các loại cà phê ở Tây Nguyên. 

● Lò nấu rượu gia truyền - tìm hiểu về cách ủ, chưng cất rượu, thưởng thức những ly                  
rượu nóng hổi mới ra lò. 

● Nhà máy tơ tằm  - Tìm hiểu về vòng đời con tằm, cách kéo sợi, dệt lụa,... 
● Thác Voi - Một con thác hùng vĩ nằm dưới những tán rừng nguyên sinh. 



 
Trưa:  Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

Chiều:  Tiếp tục tham quan các điểm: 

● Chùa Linh Ấn  - với bức tượng Phật lớn nhất tỉnh Lâm Đồng. 
● Tìm hiểu  mô hình nuôi dế thịt  -  Thưởng thức món ăn mới lại: dế chiên sả ớt. 

Tối: Quý khách ăn tối tại nhà hàng. Sau đó tự do khám phá thành phố Đà Lạt về đêm hoặc tham                      
gia Giao Lưu Văn Hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên - được UNESCO công nhận là di sản văn                  
hóa phi vật thể của nhân loại  (Chi phí tự túc) . 

NGÀY 04: THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT - THỦ ĐÔ HÀ NỘI              (ĂN SÁNG / TRƯA) 

Sáng: Sau khi dùng điểm tâm sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. Quý khách tiếp tục                    
hành trình khám phá Đà Lạt với các điểm điểm như: 

● Dinh Bảo Đại  - Nơi sinh hoạt của gia đình vị vua cuối cùng của Việt Nam. 
● Nhà thờ Chánh Tòa - Hay còn gọi là nhà thờ Con Gà với biểu tượng con gà trống biểu                    

trưng cho niềm tin và hy vọng của văn hóa Pháp. 
● Thiền Viện Trúc Lâm & Hồ Tuyền Lâm - Ngôi thiền viện theo trường phái Trúc Lâm                 

Yên Tử của phật hoàng Trần Nhân Tông. Từ đây quý khách có thể nhìn ngắm hồ Tuyền                  
Lâm xinh đẹp từ xa. 

● Thác Datanla - Một trong những thác nước sạch và đẹp nhất thành phố Đà Lạt. Quý                 
khách có thể trải nghiệm cảm giác mạnh với hệ thống xe trượt ống hiện đại (Chi phí tự                   
túc). 

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. Sau đó tự do khám phá Chợ Đà Lạt với các đặc                     
sản địa phương như: mứt, trà, cà phê,... 

Chiều: Xe đưa quý khách đến sân bay Liên Khương. HDV hỗ trợ làm thủ tục lên máy bay cho                    
khách. Hạ cánh tại sân bay Nội Bài, kết thúc chương trình Tour Hà Nội Đà Lạt 4 ngày 3 đêm,                     
HDV gửi lời chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong những tour du lịch giá rẻ 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: 

● Phương tiện di chuyển: 
+ Vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội – Đà Lạt. Hãng hàng không Vietjet air (bao                  
gồm 7kg hành lý xách tay + 20kg hành lý ký gửi). 
+ 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). 
+ Xe đón tiễn từ điểm đón đến sân bay Nội Bài và ngược lại. 

● Ăn uống: 
+ Bữa sáng : 03 bữa sáng theo tiêu chuẩn của khách sạn. 
+ Bữa chính : 07 bữa chính với thực đơn phong phú hấp dẫn. 

● Khách sạn: 03 đêm ngủ tại khách sạn tiêu chuẩn 3* hoặc tương đương (2 khách/ phòng,                 
lẻ 3 khách/ phòng) . Hệ thống máy nước nóng lạnh, điện thoại, phòng tắm riêng. 

● Hướng dẫn viên:  HDV Tiếng Việt phục vụ tận tình. 

● Vé tham quan: các địa điểm có trong chương trình. 

● Quà tặng : Nón du lịch + nước suối 01 nước 0.5l/khách /ngày. 

Không bao gồm: 

● Các chi phí vui chơi giải trí  cá nhân, và các chi phí ăn uống ngoài chương trình. 
● Các khoản chi phí phụ thu khách không có trong 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. 

Trẻ em: 
● Trẻ em dưới 5 tuổi tính giá theo quy định (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, ngủ chung                     

giường với bố mẹ, không chiếm chỗ trên xe).  
● Trẻ em từ 5-9 tuổi tính giá tour theo quy định (ăn suất riêng, chỗ ngồi riêng trên xe nhưng                    

phải ngủ chung giường với bố mẹ).  
● Trẻ em từ 10 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. 
● Hai người lớn chỉ được đi kèm 01 trẻ em trẻ em thứ 02 trở lên phải mua 100% giá vé (                      

hưởng dịch vụ như người lớn). 
  



 
Quý khách cần lưu ý: 

● Giá và hành trình có thể thay đổi theo từng thời điểm cụ thể, Quý khách vui lòng liên hệ                    
để cập nhật giá và hành trình trước khi đặt tour. 

● Giờ bay có thể thay đổi theo giờ bay của Hãng hàng không. 
● 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 nên mang theo môṭ trong các giấy tờ sau: (Chứng minh nhân dân còn hạn                 

dưới 15 năm, hoăc̣ hô ̣ chiếu, giấy khai sinh (đối với trẻ em), với trẻ em không đi cùng bố                    
mẹ phải có giấy xác nhận ủy quyền của bố mẹ có xác nhận của địa phương nơi cư trú cho                     
người đi cùng, để làm thủ tục lên máy bay. 

● 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. 

● Quy định nhận & trả phòng tại các khách sạn: nhận phòng sau 14h và trả phòng trước                  
12h. 

● Về tính chất đoàn ghép, tour không đủ khách khởi hành sẽ hủy. Vietnam Booking sẽ có                 
nhiệm vụ báo trước tới khách 15 ngày và thỏa thuận với khách về ngày khởi hành mới.                  
Mọi chi phí phát sinh hai bên cùng thỏa thuận khi đi máy bay. 

● 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. 

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: 
● Ngay sau khi đặt cọc hoặc trước 20 ngày trước ngày khởi hành: mất phí cọc. 
● Hủy 15 ngày trước ngày khởi hành: 70% giá trị tour. 
● Hủy 07 ngày trước ngày khởi hành: 80% giá trị tour. 
● Hủy trong vòng 07 ngày trước ngày khởi hành: 100% giá trị tour . 
● 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. 


