
Chương trình du lịch

TOUR TÂY NGUYÊN 4 NGÀY 3 ĐEM
Thời gian: 4 ngày 3 đêm / Phương tiện: máy bay & ô tô / Khởi hành hàng ngày

Điểm nổi bật:
✔ Tham quan Kon Tum với các địa danh nổi tiếng như: nhà thờ gỗ Kon Tum, làng Pleiphun, công trình

thủy điện Yaly
✔ Du hí Pleiku: Thăm Biển Hồ T’Nưng, Chùa Minh Thành...
✔ Ghé Buôn Mê Thuột để check-in tại Học viện Hoàng Anh Gia Lai, vui chơi tại Buôn Ako Dhong
✔ Ngắm nhìn các địa điểm xinh đẹp ở Đắk Lắk: chùa Sắc Tứ Khải Đoan, thác Dray Nur, Buôn Đôn, Hồ

Lắk...
✔ Nghỉ dưỡng tại khách sạn 3 sao chất lượng, dịch vụ và tiện ích đầy đủ

NGÀY 01: ĐÓN KHÁCH - PLEIKU - DU NGOẠN KONTUM (ĂN TRƯA / TỐI)

Sáng: Xe và Hướng dẫn viên (HDV) của Vietnam Booking đón quý khách tại điểm hẹn. Tiếp đến là di
chuyển ra sân bay Nội Bài/ Tân Sơn Nhất, HDV hõ trợ hành khách hoàn tất thủ tục bay đến Pleiku.
Máy bay đáp xuống Cảng hàng không Pleiku. Du khách được xe đón và đưa đi khám phá tỉnh Kon Tum, bắt
đầu tour Tây Nguyên 4 ngày 3 đêm với các địa danh nổi tiếng trong khu vực:

● Nhà Thờ Gỗ Kon Tum: công trình này được tạo thành hoàn toàn từ gỗ cà chit, mang trong mình
một nét nghệ thuật đặc sắc. Nơi này nằm không xa trung tâm thành phố (bán kính 1 km), đây là sự
phối hợp hài hòa giữa kiến trúc nhà sàn của dân tộc Ba Na và phong cách Roman xưa cũ. Thêm vào
đó, ngay trong khuôn viên còn có Cô Nhi Viện Vinh Sơn - chỗ sinh sống dành cho các bé cơ nhỡ trên
địa bàn.

● Làng Pleiphun (dân tộc Jơrai): tìm quý khách hiểu biết nhiều hơn về các phong tục, tập quán cũng
như lối sinh hoạt hàng ngày của dân địa phương (bến nước, tượng nhà mồ, nhà mồ, nhà Rông,...)
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Trưa: Du khách dùng bữa trưa tại nhà hàng.
Chiều: Xe đua đoàn khách đến thủy điện Yaly - hệ thống công trình đồ sộ và tân tiến - để tham quan. Nơi
đây lúc ẩn lúc hiện, lúc thì khép néo trong lòng núi, lúc lại mạnh mẽ vươn ra ra ngoài. Taly được xem là
công trình thủy điện xếp thứ 2 ở Việt Nam về quy mô, và cũng là công trình thủy điện ngầm lớn nhất khắp
cả nước.
Đoàn khách quay trở lại TP Pleiku, làm thủ tục nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi.
Tối: Quý khách được phục vục bữa tối thịnh soạn. Kế đến, mọi người có thể nghỉ ngơi hoặc dạo phố tùy
theo sở thích. Một số món mà bạn phải thử như cafe, phở 2 tô,...
NGÀY 2: GIA LAI - ĐẮK LẮK  (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI)

Sáng: Du khách dùng điểm tâm sáng ở khách sạn. Quý khách tiếp tục hành trình du lịch Tây Nguyên 4
ngày 3 đêm với những thắng cảnh đẹp mắt tại Gia Lai:

● Biển Hồ T’Nưng: hồ nước ngọt tuyệt đẹp tọa lạc tại một góc ở vùng Tây Bắc của thành phố. Nơi
này có nhiệm vụ cấp nước sạch và cá cho toàn thành phố Pleiku. Người dân tỏng khu vực gọi hồ với
cái tên mỹ miều hơn là "hạt ngọc" của Pleiku.

● Chùa Minh Thành: địa điểm tâm linh này không quá xa trung tâm TP Pleiku (chỉ khoảng 2 cây số).
Chùa mang nét độc đáo riêng biệt của dân tộc nơi đây. Công trình được hoàn thiện theo kiến trúc từ
thời nhà Lý - Trần khi xưa.

Trưa: Đoàn khách dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương với nhiều món ăn ngon.
Chiều: Xuất phát để du lịch Buôn Ma Thuột. Trên quãng đường di chuyển, đoàn nán lại Học Viện Hoàng
Anh Gia Lai để tham quan và chụp ảnh.
Đến được thành phố Buôn Mê Thuột, quý khách ghé thăm Buôn Ako Dhong (tên gọi khác là buôn Kothon).
Buôn này là của người dân tộc Ê Đê, dù nằm giữa thành phố những vẫn giữ được nét đẹp của rừng núi hoang
sơ.
Xe chở quý khách trở lại khách sạn để nhận phòng và nghỉ ngơi.
Tối: Du khách dùng bữa tối với nhiều món ngon từ Á đến Âu. Sau đóm quý khách có thể nếm thử cafe Ban
Mê tại thủ phủ cà phê lớn nhất trên cả nước. Còn với những ai cảm thấy mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi trước.
NGÀY 3: KHÁM PHÁ DẮK LẮK - BUÔN ĐÔN - THÁC DRAYNUR (ĂN SÁNG/ TRƯA/ TỐI)

Sáng: Sau khi dùng bữa sáng ở khách sạn, tour du lịch Tây Nguyên 3 ngày 2 đêm lại tiếp tục diễn ra với
những địa danh ở Bản Đôn:

● Khám phá nhà sàn cổ hơn 130 năm tuổi: trước đây là nơi trú ngụ của vua voi và cháu của ông, nổi
danh khắp cả vùng, không ai không biết. Cả hai nhân vật này được biết đến là người săn voi nhiều
nhất Việt Nam. Hiện ở đây vẫn còn lưu giữ các hiện vật và hình ảnh liên quan đến vị vua săn voi.
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Bên cạnh đó, du khách sẽ hiểu thêm về các loài thuốc quý được Ama Kong truyền thừa lại, có tác
dụng nâng cao sinh lực sau những chuyến đi dài.

● Trung tâm du lịch Buôn Đôn: du khách có thể đăng ký cưỡi voi để chu du khắp buôn làng, lặng lẽ
nhìn cuộc sống buôn làng (tự túc chi phí cưỡi voi). Hoặc du khách vượt sông Sêrêpốk đi tới vườn
Quốc gia Yok Đôn.
Một hoạt động đặc sắc mà quý khách không nên bỏ lỡ là đong đưa trên cây cầu treo bằng tre bắt qua
dòng sông Sêrêpốk. Đây chắc chắn là một cảm giác hoàn toàn mới lạ.

Trưa: Du khách được thiết đãi bữa trưa với các món ăn đặc sắc tại nhà hàng Bản Đôn như: gà nướng, cơm
lam,... (Đối với đoàn trên 20 khách, quý khách sẽ được tặng 01 chai rượu Amakong).
Chiều: Du khách check-in ở thác Dray Nur, nằm trong bán kính 30 km so với Buôn Mê Thuột. Cảnh thác
đẹp hùng vĩ với từng đợt nước đổ xuống mạnh mẽ từ trên cao, từng đợt bọt trắng bắn tung lên. Tất cả tạo nên
một khung cảnh nên thơ và huyền ảo.
Đoàn khách quay về TP Buôn Ma Thuột để mua sắm các đặc sản bản địa về làm quà cho người thân hay bạn
bè như: sầu riêng, bơ, ca cao, café,...
Tối: Nhà hàng phục vụ bữa tối cho quý khách. Tiếp đến là khoảng thời gian để du khách phiêu lưu Buôn Mê
Thuột.
NGÀY 4: DU LỊCH BUÔN MÊ THUỘT - TP.HCM/ HÀ NỘI (ĂN SÁNG)

Sáng: HDV giúp khách hoàn tất thủ tục trả phòng. Kế tiếp là di chuyển đến nhà hàng để ăn sáng. Ngày cuối
cùng trong tour Tây Nguyên 4 ngày 3 đêm bắt đầu. Các địa điểm gồm có:

● Chùa Sắc Tứ Khải Đoan: quý khách viếng thăm ngôi chùa xưa với nhiều đường nét cổ kính, xuất
hiện từ lúc Hoàng triều cương thổ thời Bảo Đại.

● Bảo tàng Văn Hóa Các dân tộc vùng cao nguyên: ở đây cất giữ các vật phẩm liên quan đến đời
sống và văn hóa của những anh em dân tộc thiểu số.

● Làng cà phê Trung Nguyên: còn chờ gì mà không thử ngay một ly cà phê Trung Nguyên gốc,
hương vị thơm ngon.

Trưa - Chiều: Quý khách xuất phát đến sân bay Buôn Mê Thuột để đáp chuyến bay về TP HCM hay Hà
Nội. Tiếp đó, xe đưa đoàn về 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: 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!
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KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ

Giá tour bao gồm:
- Xe ô tô du lịch đời mới điều hòa, lái xe chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự (Lưu ý: Khởi hành từ Sài

Gòn: HDV đón đoàn tại sân bay Tân Sơn Nhất).
- Vé máy bay HN/ TP HCM– Pleiku/ Buôn Mê Thuột – HN/ TP HCM (Bao gồm 07 kg hành lý xách

tay.)
- Khách sạn 3 Sao, tiêu chuẩn 2 người 1 phòng, trường hợp lẻ nam, nữ ngủ phòng 3, trường hợp đi 1

người bắt buộc phụ thu phòng đơn.
- Ăn 7 bữa chính: 4 bữa trưa, 3 bữa tối tiêu chuẩn, 3 bữa sáng tại khách sạn.
- Nước uống (02 chai lavie nhỏ/ngày) phục vụ trên xe theo trong suốt hành trình thăm quan.
- Hướng dẫn viên chuyên nghiệp theo đoàn phục vụ suốt tuyến.
- Vé thăm quan thắng cảnh tại tất cả các điểm thăm quan theo chương trình.
- Bảo hiểm mức đển bù tối đa 20.000.000Đ/người/vụ.

Không bao gồm:
1. Đồ uống (rượu, bia, nước ngọt...) trong các bữa ăn và suốt chương trình.
2. Cưỡi voi Buôn Đôn
3. Các chi phí cá nhân (điện thoại, giặt là, mua sắm, thăm quan ngoài chương trình...).
4. Thuế giá trị gia tăng 10% (VAT)
5. Tiền thưởng (Tip) cho lái xe, hướng dẫn viên (không bắt buộc).

Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em):
- Liên hệ tư vấn viên để biết giá trẻ em. 
- Trẻ em 11 tuổi trở lên, tính giá người lớn

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.



- Quy định nhận & trả phòng tại các khách sạn/resort: nhận phòng sau 14h và trả phòng trước 12h.
- Quý khách nên mang theo hành lý gọn nhẹ, không mang vali lớn.
- Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang theo giấy

khai sinh hoặc hộ chiếu.
- Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên và năm sinh.
- 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:

●  Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 20 ngày: phí hủy 30% tiền tour.
● Hủy 15 - 19 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour.
● Hủy 07 - 14 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 75% tiền tour.
● Hủy 06 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour.
● Trường hợp quý khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy 06 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.

**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**.
***Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty sẽ có trách nhiệm nhận khách đăng ký cho đủ đoàn (10
khách người lớn trở lên) 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 số tiền đã đặt cọc tour. ***


