
 

 

 

Chương trình du lịch 

ĐẮK LẮK – PLEIKU – GIA LAI 
Thời gian: 4 ngày 3 đêm / Phương tiện: Ô tô / Khởi hành: T5 hàng tuần & 30/04/2021 

 

 

Điểm nổi bật:  

 Khám phá Thủ phủ Café Buôn Mê Thuột tại bảo tàng thế giới cà phê... 

 Du hí Pleiku: Thăm Biển Hồ T’Nưng, Chùa Minh Thành...  

 Ngắm nhìn các địa điểm xinh đẹp ở Đắk Lắk: chùa Sắc Tứ Khải Đoan, KDL Kotam, 

Buôn Đôn, Hồ Lắk... 

  

 

NGÀY 1: TP.HCM – GIA LAI – PHỐ NÚI PLEIKU  (ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI) 

Sáng: Xe và Hướng dẫn viên (HDV) của Vietnam Booking đón quý khách tại điểm hẹn, đoàn 

khởi hành đi Tour Tây Nguyên 4 ngày 3 đêm. 

Đến với địa phận tỉnh Bình Dương, quý khách dùng điểm tâm. Tiếp tục hành trình đoàn sẽ hòa 

mình vào các trò chơi hoạt náo hấp dẫn, gắn kết các thành viên chung đoàn. Dọc theo tuyến quốc 

lộ 14, quý khách du ngoạn phong cảnh, nghỉ ngơi trên xe. 

Trưa: Đoàn dừng chân dùng bữa trưa tại Đắk Nông, khởi hành đi Gia Lai. 

Chiều: Đến trung tâm phố núi Pleiku, đoàn nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. 

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng. Tự do tham quan thành phố về đêm và nghỉ ngơi tại khách sạn.  



 

 

NGÀY 2: BIỂN HỒ T’NƯNG – BUÔN MA THUỘT – BẢO TÀNG THẾ GIỚI CÀ PHÊ – 

BUÔN CÔ THÔN        (ĂN SÁNG/ TRƯA/ TỐI)  

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng trong không gian se lạnh. Quý khách trả phòng 

khách sạn, khởi hành đi tham quan các địa điểm nổi bật ở Tây Nguyên: 

 Biển Hồ T’Nưng: Được mệnh danh là “Đôi mắt Pleiku”, có vẻ đẹp tự nhiên và thơ mộng 

nhất Tây Nguyên. Không gì tuyệt vời hơn việc được ngồi trên thuyền độc mộc giữa Biển 

Hồ một sớm tinh mơ, lắng nghe những câu chuyện về vùng đất huyền thoại, cảm nhận 

nét đẹp vừa dịu dàng lại vừa mênh mông, hùng vĩ. 

 Chùa Minh Thành: Nằm ngay trung tâm thành phố, chùa thu hút đông đảo du khách tới 

tham quan nhờ kiến trúc độc đáo, chịu ảnh hưởng nhiều của Trung Quốc và Nhật Bản.  

Đây là ngôi chùa có quy mô hoành tráng nhất Gia Lai, là niềm tự hào của người dân phố 

núi. 

Trưa: Dùng bữa trưa tại nhà hàng, sau đó đoàn khởi hành đi Đắk Lắk. 

Chiều: Đến du lịch Buôn Ma Thuột, quý khách tham quan: 

 Bảo Tàng Thế Giới Cà Phê: Bảo tàng sống lớn nhất, độc đáo nhất, đặc sắc nhất Việt 

Nam và là một phần trong tổng thể của "Thủ phủ Cà phê Toàn cầu" đang được nỗ lực 

hiện thực hóa tại Buôn Ma Thuột. Bảo tàng Thế giới Cà phê lưu giữ hơn 10.000 hiện vật 

liên quan đến ba nền văn minh cà phê tiêu biểu của thế giới có niên đại gần 3 thế kỷ. 

Đồng thời được đưa về từ bảo tàng Jens Burg (Hamburg, Đức) Bảo tàng Thế giới Cà phê 

còn có tổ hợp các không gian trưng bày, không gian thưởng lãm cà phê, không gian thư 

viện ánh sáng… kết nối nhau mang tính “Sống - Mở - Tương tác” làm thành điểm trình 

diễn và trải nghiệm các hoạt động Thân - Tâm - Trí đầy ấn tượng. Qúy khách tự do 

thưởng thức café tại đây (Chi phí tự túc). 

 Buôn Cô Thôn:   giữa lòng TP Buôn Mê Thuột hiện đại, du khách sẽ ngỡ ngàng với 

một Buôn Cô Thôn mà người ta ưu ái cho cái tên “Làng trong phố”, một điểm đến níu 

chân du khách bởi những giá trị truyền thống nguyên vẹn với những căn nhà dài của 

đồng bào Ê Đê. 

Tối: Ăn tối tại nhà hàng, tự do khám phá thành phố về đêm. 

Buôn Mê Thuột quyến rũ du khách nhờ những cánh đồng cà phê bạt ngàn, những con thác cao 

ngất hùng vĩ hay vẻ đẹp của dòng Sêrêpôk huyền thoại. Thật là đáng tiết nếu bạn không thử 



 

 

nhâm nhi tách cafe giữa chốn phố núi, hay lạc mình khám phá nét kiến trúc độc đáo của Nhà 

Thờ Chánh Tòa luôn thắp sáng lung linh đượm nét huyền ảo.  

Những bạn trẻ thích sôi động, có thể tìm cho mình một quán lý tưởng để thưởng thức những 

giọng ca khỏe khoắn, âm vang và tràn đầy nồng nhiệt của những ca sĩ địa phương mang tới một 

buổi tối thật khó quên. 

NGÀY 3: CHÙA SẮC TỨ KHẢI ĐOAN – KDL KOTAM – BUÔN ĐÔN – MỘ VUA SĂN 

VOI          (ĂN SÁNG/ TRƯA/ TỐI) 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Tiếp tục tham quan các điểm du lịch nổi tiếng tại 

Đak Lak:  

 Chùa Sắc Tứ Khải Đoan: Ngôi chùa đầu tiên của tổ chức Phật giáo tại Đắk Lắk và cũng 

là ngôi chùa cuối cùng ở Việt Nam được phong sắc tứ của chế độ phong kiến, Sắc Tứ 

Khải Đoan mang đậm lối kiến trúc cung đình Huế, kết hợp với kiểu dáng thiết kế nhà sàn 

của Tây Nguyên và nhà dài của người Ê Đê. 

 KDL Kotam: Sở hữu không gian thiên nhiên hoang sơ chứa đựng những nét đẹp hùng 

vĩ, mộc mạc đậm chất núi rừng Tây Nguyên, các nhà sàn được sử dụng làm nơi trưng bày 

các dụng cụ dân tộc, tranh ảnh mang đậm bản sắc văn hóa của người Ê – đê hay cả những 

trò chơi thú vị như bập bênh, chèo thúng hay đạp vịt, xích đu… trò chơi dân gian như kéo 

co, ô ăn quan… 

Trưa: Đoàn trưa tại nhà hàng trong KDL, về lại khách sạn nghỉ ngơi. 

Chiều: Đoàn khởi hành tham quan: 

 KDL Buôn Đôn: Quê hương của nghề săn bắt và thuần dưỡng voi, du khách đến đây sẽ 

có cơ hội trải nghiệm cảm giác cho voi ăn, và tận mắt chứng kiến thân hình khổng lồ sần 

sùi của những chú voi núi rừng, đoàn tham quan Cầu Treo và ngắm cảnh sông Serepôk, 

nhà sàn cổ 120 năm của người Lào, tìm hiểu truyền thuyết Vua Săn Voi, thăm buôn làng 

của người dân tộc: Lào, Khơme, Êđê, M’Nông. 

 Mộ Vua Săn Voi, Nhà Mồ Tây Nguyên: Du khách lắng nghe câu chuyện về vị vua săn 

voi Khunjunop với kỹ thuật săn bắt voi điêu nghệ, người đã khai sinh ra Buôn Đôn. Cùng 

tìm hiểu về những bí ẩn của những ngôi nhà mồ – biểu tượng đặc trưng tâm linh của đồng 

bào. 



 

 

Tối: Đoàn thưởng thức bữa tối tại KDL Buôn Đôn với những đặc sản hấp dẫn. Đoàn về lại khách 

sạn, nghỉ đêm tại Buôn Ma Thuột. 

NGÀY 4: THÁC DRAYSAP – TP.HCM      (ĂN SÁNG/ TRƯA) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng, làm thủ tục trả phòng. Đoàn đi tham quan: 

 KDL Thác Draysap: Có độ cao khoảng 50m, trải dài 100m, có thể nói đây là ngọn thác 

đẹp và hùng vỹ nhất khi đến với Tây Nguyên, ầm ầm tuôn trào suốt ngày đêm bên những 

vách đá sừng sững tạo nên sự hùng vĩ hiếm có. 

Trưa: Dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 

Tối: Đến TP.HCM, xe và HDV đón đoàn về lại điểm hẹn ban đầu, kết thúc chương trình tour 

Tây Nguyên 4 ngày 3 đêm. Hướng dẫn viên chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong các tour du 

lịch giá rẻ hấp dẫn tiếp theo. 

Lưu ý: Chương trình tour 30/04 có thay đổi một số điểm đến khác so với ngày thường nhưng 

vẫn đảm bảo số lượng điểm tham quan. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYẾN THAM QUAN Ý NGHĨA! 

 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 từ 16 đến 45 chỗ đời mới máy lạnh, phục vụ suốt tuyến. 

● Khách sạn: Khách sạn 3 sao hoặc tương đương, tiêu chuẩn 2 – 3 khách/ phòng. Phụ thu 

thêm nếu có nhu cầu ở phòng đơn. 

● Ăn uống: 

o 07 bữa ăn chính theo chương trình tại nhà hàng địa phương. 



 

 

o 04 bữa sáng Buffet và tô, ly. 

● Vé tham quan các điểm có trong chương trình. 

● Hướng dẫn viên phục vụ nhiệt tình, thành thạo, chu đáo xuyên suốt tuyến du lịch. 

● Quà tặng: Nước uống phục vụ trên xe, nón, khăn ướt. 

● Bảo hiểm du lịch trọn tour (có điều kiện trong phần lưu ý chung) với mức đền bù tối đa 

100 triệu đồng/người/vụ. 

Không bao gồm: 

 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. 

 Đồ uống trong các bữa ăn, trong khách sạn và các chi phí cá nhân khác. 

 Tiền tip cho lái xe và hướng dẫn viên: 

o Thông thường đối với du khách Việt Nam: 100.000đ/khách 

o Tip quy định với khách nước ngoài: tối thiểu 5$/ngày x 3 ngày = 15$ 

Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của 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 theo % giá tour. 

● Từ 05 – dưới 11 tuổi: Theo % 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 11 tuổi trở lên: giá tour như người lớn. 

Quý khách cần lưu ý: 

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

● Trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh bản sao hoặc thẻ căn cước. 

● Trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải có Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu 

● Quý khách nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc cảm sốt thông thường hoặc các 

thuốc đã được kê đơn riêng theo chỉ định của bác sĩ. 

● 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. 



 

 

● Trường hợp ngày khởi hành có từ 6 khách trở xuống, lái xe có thể kiêm hướng dẫn viên. 

Đây là những lái xe có nhiều kinh nghiệm, am hiểu tuyến điểm và văn hóa địa phương. 

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 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. 

● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 10 ngày 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... là những bệnh không nằm trong phạm vi 

được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi 

tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp Quý 

khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng như các trường hợp nằm 

ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong 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, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi. 

 


