
 

 

 

 

 

 

TOUR KHÁM PHÁ ĐÀ LẠT ĐẶC SẮC NĂM 2023 

 

 

 

MÃ TOUR: VNBK374368 

 

Thời gian: 3 ngày 3 đêm | Phương tiện: Ôtô du lịch | Khởi hành: Tối thứ 5 hàng 

tuần 
32     

 

 

 

 

CÁC ĐIỂM THAM QUAN HOT NHẤT 

- Thung lũng Đèn 

- Cánh đồng hoa cẩm tú cầu 

- Chùa Linh Phước 

Đà Lạt – Chùa Linh Phước – Happy Hill 

Puppy Farm – Thác Pongour 



 

 

 

- Bảo tàng tranh 3D 

- Puppy Farm 

- Nhà Thờ Domain De Marie 

- Phim trường Happy Hill 

- Thác Pongour 

 

 

 

 

 

 

 

21:00   Xe và Hướng dẫn viên Công ty VIETNAM BOOKING đón khách tại điểm hẹn, 

khởi hành chuyến đi. Sau khi đã ổn định, đoàn sẽ xuất phát đến Đà Lạt, bắt đầu hành trình 

tour Đà Lạt 3 ngày 3 đêm. Trên đường đi, HDV sẽ thuyết minh sơ lược về những địa điểm 

đoàn sẽ đi. Du khách sẽ nghỉ ngơi trên xe và dừng chân ăn nhẹ tại các trạm dừng chân trong 

chuyến đi. 

 

 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

 

06:00   Đến Đà Lạt, đoàn sẽ dùng bữa sáng tại Thung Lũng Đèn. Nơi đây nổi tiếng với "nấc thang 

lên thiên đường" và "phím đàn trên mây" vô cùng ảo diệu (chi phí chụp hình tự túc). Quý 

khách có thể phóng tầm mắt bao trọn khung cảnh hữu tình của Đà Lạt ngay tại chính nơi 

này.  

 

07:30   Tiếp tục lịch trình đi Đà Lạt 3 ngày 3 đêm, HDV sẽ đưa du khách đi tham quan và chụp hình 

tại Cánh Đồng Hoa Cẩm Tú Cầu. Quý khách sẽ được ngắm nhìn sắc đẹp muôn màu của 

những bông hoa cẩm tú cầu. Từ đó, du khách có thể tạo cho mình một bộ ảnh vô cùng độc 

ĐÊM 1: HỒ CHÍ MINH - ĐÀ LẠT 

NGÀY 1:  CÁNH ĐỒNG CẨM TÚ CẦU - CHÙA LINH PHƯỚC - BẢO TÀNG 3D 



 

 

 

đáo bên cạnh những bông hoa. Ngoài ra, du khách còn thể chụp hình tại những địa điểm mới 

vô cùng lý thú như: Cầu Bàn Tay Vàng , Nấc Thang Lên Thiên Đường , Cầu Tình Yêu 

v.v….  

 

09:00   Sau khi ngắm nhìn vẻ đẹp của những bông hoa, xe và HDV đưa đoàn đến thăm Chùa Linh 

Phước - một trong những ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất không thể bỏ qua.  

 

Buổi trưa: 

 

11:30   Đoàn ăn trưa tại nhà hàng và di chuyển về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

 

Buổi chiều: 

15:00   Tiếp tục chuyến du lịch tour Đà Lạt 3 ngày 3 đêm, Quý khách sẽ di chuyển đến tham quan 

và check in tại Bảo tàng tranh 3D World Đà Lạt - Bảo tàng được biết đến là phim trường 

3D thực tế đầu tiên tại Đà Lạt với hơn 50 khung cảnh khác nhau.  

 

16:00   Tiếp tục hành trình của tour du lịch Đà Lạt, đoàn đến tham quan và chụp ảnh tại Quảng 

trường Lâm Viên. Sau đó, xe và HDV đưa Quý khách về khách sạn.  

 

Buổi tối: 

 

Du khách tự túc ăn tối và tự do khám phá Đà Lạt về đêm. Vào khoảng thời gian này, du khách có thể 

nhâm nhi một ly sữa nóng bên cạnh những thung lũng đèn mờ ảo hoặc thưởng thức những món ăn 

đặc trưng nơi đây. 

 

 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa – Ăn Tối 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

 

06:30   Đoàn dùng bữa sáng buffet tại nhà hàng. 

 

NGÀY 2: PUPPY FARM - NHÀ THỜ DOMAIN - HAPPY HILL - BUFFET RAU 



 

 

 

08:00   Xe và HDV đưa đoàn đến ghé tham quan trang trại cún Puppy Farm. Tại đây, du khách sẽ 

không thoát khỏi sự dễ thương của những chú cún. Cùng với đó, du khách còn được tham 

quan vườn cà chua, dâu tây công nghệ cao, khu vực rau quả sạch và những ngọn đồi 

đầy hoa giữa ánh nắng chan hòa. 

 

09:30   Tạm biệt những chú cún đáng yêu, đoàn tiếp tục di chuyển đến tham quan Nhà Thờ 

Domain De Marie Đà Lạt - một trong những nhà thờ màu hồng nổi tiếng của Việt Nam. 

10:30   Đoàn đến thăm cơ sở sản xuất mứt. Tại đây, du khách có thể tự do mua sắm những món 

quà về cho người thân và bạn bè. 

 

Buổi trưa: 

 

11:30    Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương và nghỉ ngơi tại khách sạn. 

 

Buổi chiều: 

 

15:30   Đoàn tiếp tục hành trình du lịch Đà Lạt khi di chuyển đến Phim trường Happy Hill. Đến 

với nơi này, du khách có thể sống ảo "cháy" máy với muôn vàn góc sống ảo được thiết kế và 

chăm chút rất tỉ mỉ. 

 

Buổi tối: 

 

17:30   Quý khách dùng bữa tối buffet rau tại nhà hàng. Buổi tối tự do khám phá Đà Lạt và nghỉ 

ngơi tại khách sạn. 

 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

 

07:00   Quý khách dùng bữa sáng buffet tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. 

 

08:00   Đoàn đi đến Thác Pongour để bắt đầu cuộc hành trình khám phá Nam Thiên Đệ Nhất Thác 

trong tour du lịch Đà Lạt. 

 

NGÀY 3:  THÁC PONGOUR - HỒ CHÍ MINH 



 
 

 

Buổi trưa: 

 

11:45   Quý khách dùng bữa trưa nhà hàng. Sau khi dùng bữa, du khách có thể lắng nghe câu 

chuyện về “Tứ đại danh trà”. Cùng với đó, Quý khách có thể thưởng thức trà, cafe miễn phí 

và mua về làm quà cho người thân. Đoàn tiếp tục hành trình trở về TP.HCM. 

 

Buổi chiều: 

 

18:00 Về đến TP.HCM, xe đưa Quý khách về lại điểm đón ban đầu. Kết thúc chương trình tour Đà 

Lạt 3 ngày 3 đêm, hướng dẫn viên thay mặt Công ty VIETNAM BOOKING gửi lời cảm ơn, 

chia tay Quý khách, hẹn ngày gặp lại. 

 

BẢNG GIÁ TOUR ĐÀ LẠT 3N3Đ. ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/ KHÁCH 
 

TIÊU CHUẨN 
NGƯỜI LỚN 

(từ 10 tuổi trở lên) 
TRẺ EM 

(từ 5 - 9 tuổi) 

Tối thứ 5 hàng tuần 2.390.000 Đ 1.673.000 Đ 

 

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH KHÁC TẠI ĐÀ LẠT NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH: 

● Những địa danh nổi tiếng: Kombi Land, Phân Viện Sinh Học, Phố Bích Họa Dốc Nhà Làng, Hiệp 

Khách Lầu, Khu Du Lịch Lá Phong, Ga Đà Lạt, Biệt Thự Hằng Nga, Làng Cù Lần,... 

● Những địa danh gần gũi với thiên nhiên: Núi Langbiang, Đồi Đa Phú, Đồi Cỏ Hồng, Làng Hoa 

Vạn Thành, Đồi Thiên Đức Phúc,... 

● Những thác, hồ nước đẹp: An Sơn Hồ, Thác Prenn, Thác Cam Ly, Thác Bảo Đại, Thác Voi, Thác 

Datanla, Hồ Suối Vàng, Hồ Than Thở, Hồ Vô Cực,... 

● Những ngôi chùa, nhà thờ ở Đà Lạt: Nhà Thờ Con Gà, Nhà Thờ Du Sinh, Nhà Thờ Thánh Tâm, 

Nhà Thờ Don Bosco, Chùa Linh Sơn, Chùa Linh Quy Pháp Ấn, Chùa Vạn Đức, Chùa Linh Phong,... 

 

DỊCH VỤ BAO GỒM: 

● Vận chuyển: 

✓ Xe du lịch đời mới, ghế bật mềm, tivi giải trí, máy lạnh tham quan suốt tuyến. 

● Lưu trú: Khách sạn 2 sao gần trung tâm – Tiêu chuẩn 2, 4 pax/phòng. 

● Ăn uống : 

✓ 03 bữa ăn sáng. 

✓ 04 bữa ăn chính theo chương trình. 

● Hướng dẫn viên: thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến. 

● Bảo hiểm: Khách được bảo hiểm du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa 20.000.000 đ/vụ. 

● Tham quan: Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình. 

● Phục vụ: Khăn lạnh (01 cái/ngày) + Nước suối Aquafina 500ml (01 chai/khách/ngày). 

 

KHÔNG BAO GỒM: 

● Các chi phí cá nhân khác ngoài chương trình (giặt ủi, điện thoại, thức uống trong minibar…). 

● Thuế VAT 8%. 



 
 

 

● Vé cáp treo đồi Robin: 80k/ khách. 

● Tip cho HDV và tài xế. 

GIÁ TOUR – ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TRẺ EM ĐI THEO: 

● Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí (gia đình tự túc lo cho bé). Mỗi gia đình kèm 01 bé miễn phí, nếu 

nhiều hơn phải phụ thu 50% giá tour). 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.  

● Trẻ em từ 5 – 10 tuổi tính 70% vé người lớn. Tiêu chuẩn: có suất ăn + chỗ ngồi trên xe + vé 

tham quan, nhưng ngủ chung giường với bố mẹ, trẻ em không có tiêu chuẩn giường ngủ). 

● Từ 10 tuổi trở lên tính vé như người lớn. 

 

QUY ĐỊNH HỦY TOUR: 

Quý khách vui lòng thanh toán các khoản hủy tour, lệ phí cụ thể: 

● Hủy tour ngay sau khi đăng ký: phí phạt 30% giá tour. 

● Hủy tour từ 07 ngày khởi hành: phí phạt 70% tổng giá trị đăng ký tour.  

● không giải quyết các trường hợp hủy tour 05 ngày khởi hành, phí phạt 100% giá tour. 

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

LƯU Ý: 

● Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Nhưng không huỷ bỏ hoặc thay đổi mà không có sự thoả thuận với đoàn. 

● Du khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour 

không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành’. 

● Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính), nên mang theo hành lý gọn nhẹ, 

không mang vali lớn. Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc không có cha mẹ đi cùng thì cần giấy cam 

kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.  

● Du khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong quá trình tham quan du lịch. 

● Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và Công ty. Những thắc mắc, 

khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

“Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai, dịch bệnh… 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 Công ty 

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” 

 

Kính Chúc Quý Khách Chuyến Du Lịch Nhiều Kỉ Niệm Và Niềm Vui 
 

VIETNAM BOOKING – NIỀM TIN CỦA BẠN
 


