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CÁC ĐIỂM THAM QUAN HOT NHẤT

- Chùa Ve Chai

- Thiền viện Trúc Lâm

- Quảng trường Lâm Viên

- Hồ Tuyền Lâm

- Chùa Linh Ẩn



- Nhà Thờ Domain De Marie

-Puppy Farm

- Thác Pongour

CHƯƠNG TRÌNH TẾT ÂM LỊCH: TÌM VỀ CHỐN BÌNH AN TRONG NĂM MỚI

Buổi tối:

21:30 Hướng dẫn viên Công ty VIETNAM BOOKING đón quý khách tại điểm hẹn và bắt đầu hành
trình tour du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm với các trò chơi vui nhộn. Sau đó, du khách nghỉ
ngơi trên xe.

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa – Ăn Tối

Buổi sáng:

06:30 Đoàn nghỉ ngơi và dùng bữa sáng tại nhà hàng. Bắt đầu hành trình tour du lịch Đà Lạt 3
ngày 3 đêm, Quý khách ghé tham quan tại những địa điểm thú vị.

08:00 Đoàn ghé đến tham quan tại Chuồn Chuồn Bistro & Coffee. Tại đây, du khách được tham
quan lối kiến trúc độc đáo cùng cảnh quan thiên nhiên đa dạng.

10:30 Đoàn di chuyển đến viếng thăm Chùa Linh Ẩn. Đến với nơi này, du khách có thể ngắm nhìn
khung cảnh đẹp thơ mộng cũng như sự hùng vĩ đến từ Thác Voi.

Buổi trưa:

12:30 Đoàn dùng bữa trưa buffet rau cùng với set menu cực hấp dẫn giữa tiết trời se se lạnh. Xe
và HDV đưa đoàn đến khách sạn nghỉ ngơi.



Buổi chiều:

15:30 Tiếp tục hành trình, du khách sẽ được ghé đến những địa điểm “làm mưa làm gió” tại Đà Lạt,
đó chính là Quảng trường Lâm Viên. Du khách sẽ được chụp hình khối Hoa Dã Quỳ và khối
Atisô được xây dựng từ những tấm kính màu khổng lồ.

16:00 Đoàn ghé đến ngắm nhìn Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt. Du khách được sống ảo thỏa thích với nhiều
góc chụp cực đỉnh không nơi đâu có thể có được.

16:30 Sau đó, đoàn đến viếng Thiền Viện Trúc Lâm. Ngôi chùa đẹp tựa tiên cảnh ẩn hiện giữa
những rặng thông. Song với đó, du khách còn được ngắm nhìn kiến trúc độc lạ của ngôi chùa.

17:30 Xe và HDV đưa đoàn đến dùng cơm tối và trở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Buổi tối:

Quý khách tự do khám phá thành phố ngàn hoa về đêm.

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa

Buổi sáng:

06:30 Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Xe và HDV đưa đoàn đi check in tại những tọa độ cực
kỳ độc đáo trong hành trình tour du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm.

08:00 Đoàn di chuyển đến ngắm nhìn Cầu vàng phiên bản Đà Lạt: Tại đây, du khách sẽ được đặt
chân đến cây cầu đã gây “bão mạng” khi được giới trẻ rủ nhau đến check in liên tục – cầu vàng
phiên bản chỉ có tại Đà Lạt.

09:30 Du khách đến viếng Chùa Linh Phước. Ngôi chùa sở hữu lối kiến trúc độc đáo khi được tạo
nên từ những miếng khảm sành khiến ai cũng phải ngẩn ngơ khi ghé đến.

Buổi trưa:

11:30 Đoàn di chuyển đến nhà hàng địa phương để dùng bữa trưa.

Buổi chiều:



15:00 Nối tiếp hành trình tour du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm, đoàn “oanh tạc” những địa điểm đầy
ấn tượng và điểm đến tiếp theo chính là Nhà thờ Domaine De Marie. Du khách được khám
phá nét kiến trúc cổ độc đáo và mua sắm những sản phẩm được làm từ len bởi các soeur và
các em mồ côi tại dòng Chúa Cứu Thế thánh Vinh Sơn.

16:30 Đoàn di chuyển đến Puppy Farm. Du khách được vui chơi với những chú cún và tham quan
các khu vườn trồng cà chua, dâu, bí khổng lồ ngay tại nơi này.

Buổi tối:

Đoàn tự do thưởng thức các món đặc sản tại Đà Lạt.

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa

Buổi sáng:

06:30 Đoàn dùng bữa sáng và làm thủ tục trả phòng khách sạn. Để khép lại hành trình, xe và HDV
sẽ đưa đoàn đến với những địa điểm cuối cùng sẽ ghi dấu ấn trong lòng mỗi du khách.

08:00 Xe và HDV đưa du khách đến với Chợ nông sản. Du khách được mua các sản phẩm tươi của
những người đồng bào K’Ho.

10:00 Xe đưa đoàn đến tham quan Thác Pongour. Ngọn thác được mệnh danh là “Nam Thiên Đệ
nhất thác” với vẻ đẹp không từ gì có thể lột tả được.

Buổi trưa:

12:30 Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng và thưởng thức trà + cà phê miễn phí.

Buổi chiều:

18:00 Đoàn tiếp tục khởi hành về Thành phố Hồ Chí Minh, hướng dẫn viên thay mặt Công ty
VIETNAM BOOKING gửi lời cảm ơn, chia tay Quý khách, hẹn ngày gặp lại.



CHƯƠNG TRÌNH TẾT DƯƠNG LỊCH: "CHILL HẾT NẤC" TẠI THIÊN ĐƯỜNG
SĂN MÂY

21:30 Hướng dẫn viên Công ty VIETNAM BOOKING đón quý khách tại điểm hẹn. Sau đó khởi hành
đến Đà Lạt.
Trên xe quý khách sẽ nghe HDV thuyết minh về các điểm nổi tiếng đoàn sẽ đi qua. Cùng với
đó, du khách sẽ được tham gia trò chơi vui nhộn và lý thú với nhiều phần quà vô cùng hấp
dẫn. Sau đó, du khách nghỉ ngơi đêm trên xe để chuẩn bị hành trình đi tour Sài Gòn Đà Lạt 3
ngày 3 đêm.

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa – Ăn Tối

Buổi sáng:

05:00 Đến thành phố Đà Lạt, HDV đưa đoàn ghé vào Thiên đường săn mây. Tại đây, du khách
được ngắm nhìn và chụp ảnh thả ga với những áng mây trôi bồng bềnh như cõi thần tiên.

06:00 Tiếp tục hành trình, đoàn sẽ di chuyển đến Café Panorama để dùng bữa sáng. Nối tiếp hành
trình tour Đà Lạt du khách sẽ được tham quan và chụp hình tại những địa điểm thú vị.

08:30 Đoàn ghé đến đồi Chè Cầu Đất. Du khách sẽ ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết, trong lành cùng
với sắc xanh rợp cả vùng trời Đà Lạt. Song với đó, du khách còn có thể khám phá đoa ̀n tàu đỏ
Phin Deli rất mới lạ và độc đáo.

09:30 Sau đó, du khách di chuyển đến Cầu vàng phiên bản Đà Lạt. Nếu như du khách ao ước đến
Đà Nẵng để checkin Bà Nà Hills nhưng chưa có cơ hội thì đây chính là địa điểm giúp bạn
thực hiện hóa ước mơ cùng Cánh đồng hoa cẩm tú cầu.

10:30 Đoàn viếng chùa Chùa Linh Phước: Ngôi chùa còn có tên gọi khác là chùa Ve Chai. Tại đây,
du khách sẽ được ngắm nhìn Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát được làm từ 600.000 bông hoa bất
tử.

Buổi trưa:

https://www.vietnambooking.com/du-lich/tour-du-lich/du-lich-da-lat.html


12:30 Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. Sau đó, xe và HDV đưa đoàn đến khách sạn nhận
phòng nghỉ ngơi.

Buổi chiều:

14:00 Tiếp tục hành trình tour Đà Lạt 3 ngày 3 đêm trọn gói, đoàn di chuyển đến tham quan các
danh thắng hấp dẫn của Đà Lạt, đầu tiên là Quảng trường Lâm Viên. Nơi đây được xem như
biểu tượng thành phố Đà Lạt, là nơi diễn ra các hoạt động sôi nổi bậc nhất của vùng đất này.
Tại đây, du khách sẽ được chụp ảnh với hai công trình nổi tiếng là khối Hoa Dã Quỳ và khối
Atiso.

16:00 Quý khách tiếp tục ngắm nhìn Hồ Tuyền Lâm. Du khách có thể “sống ảo” với những góc chụp
cực đẹp cũng như ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp đã được lưu giữ qua bao đời
nay.

16:30 Đoàn di chuyển đến viếng thăm Thiền Viện Trúc Lâm. Để vào chính điện, du khách phải
băng qua những rặng thông cao vút cùng với bậc thang bằng đá ngỡ như đang dẫn lối đến
chốn bồng lai. Nơi đây, du khách được ngắm nhìn hệ thống kiến trúc độc đáo cùng sự uy
nghiêm cổ kính nơi cửa Phật.

Buổi tối:

Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng và di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi. Quý khách tự do khám phá
thành phố và nghỉ đêm tại Đà Lạt.



Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa

Buổi sáng:

07:00 Quý khách dùng buffet sáng tại nhà hàng. Xe và HDV đưa đoàn khởi hành tham quan các địa
điểm trong tour du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm.

08:00 Đoàn di chuyển đến một địa điểm độc đáo là Chuồn Chuồn Bistro & Coffee. Đây là nơi sẽ
mang đến cho du khách cảm giác chinh phục thiên nhiên khi bắt trọn view đồi núi xanh
mướt từ ngọn tháp cao.

10:30 Đoàn đến viếng Chùa Linh Ẩn. Ngôi chùa là nơi đang sở hữu bức tượng Quan Âm lớn nhất
của tỉnh Lâm Đồng.

Buổi trưa:

11:30 Quý khách dùng bữa trưa với buffet rau không giới cùng với set menu lẩu hải
sản/bò/thịt/tôm/nấm vô cùng hấp dẫn. Sau đó về khách sạn nghỉ ngơi.

Buổi chiều:

15:00 Du khách đến tham quan Nhà thờ Domaine De Marie. Nhà thờ với màu sắc và lối kiến trúc
mang đậm phong cách châu Âu nhưng được thể hiện qua một lối riêng rất ấn tượng.

16:30 Quý khách di chuyển đến tham quan Puppy Farm. Du khách sẽ được phục vụ bởi dàn “soái
ca” cún vô cùng đáng yêu mà không nơi đâu có thể trải nghiệm được. Không những vậy, du
khách còn có thể tham quan vườn cà chua/ vườn dâu công nghệ cao, vườn bí khổng lồ
ngay tại đây.

Buổi tối:

17:30 Quý khách tự túc ăn tối ngày 2, tự do khám phá thành phố về đêm và nghỉ ngơi tại khách sạn
để chuẩn bị năng lượng tiếp tục hành trình tour Sài Gòn Đà Lạt 3 ngày 3 đêm.



Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa

Buổi sáng:

06:30 Quý khách dùng bữa sáng buffet tại nhà hàng và làm thủ tục trả phòng. Sau đó, xe và HDV sẽ
đưa đoàn khởi hành tham quan các địa điểm cuối trong tour du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm.

08:00 Xe và HDV đưa đoàn đến với Chợ nông sản. Khu chợ của người đồng bào K’Ho, tất cả sản
phẩm ở đây đều được trồng sạch từ chính người dân nên du khách có thể mua được các sản
phẩm với giá gốc rẻ đến bất ngờ.

10:00 Du khách đến với địa điểm cuối cùng trong chuyến hành trình là Thác Pongour. Nơi đây sẽ
mang du khách đến với sự bình yên, lắng nghe tiếng chim ca líu lo cùng với tiết trời mát mẻ
sẽ khiến cho mọi muộn phiền bỗng chốc biến mất.

Buổi trưa:

12:30 Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. Ngoài ra quý khách có thể thưởng thức trà, cafe miễn
phí tại tiền sảnh của nhà hàng.

Buổi chiều:

18:00 Đoàn tiếp tục khởi hành về Thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách về đến Thành phố Hồ Chí
Minh, kết thúc chương trình tour Sài Gòn Đà Lạt 3 ngày 3 đêm khám phá những điểm
tham quan thú vị, 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
KHÁCH SẠN 2 SAO
(từ 10 tuổi trở lên)

KHÁCH SẠN 3 SAO
(từ 10 tuổi trở lên)

Tối 30/12/2022 2.890.000 Đ 3.490.000 Đ

Tết Âm Lịch 2023 3.390.000 Đ 3.990.000 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, Đường Hầm Đất
Sét,...

●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, Chùa
Tàu,...

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: Phòng ở tiện nghi, máy nước nóng lạnh, tủ lạnh, điện thoại... phòng 2 – 3 khách/phòng.

✓ 2 sao: Trung Nhân, Thảo Liên, Phú Thành 01... hoặc tương đương.
✓ 3 sao: Dragon King, Queen T&T, Mai Thắng... hoặc tương đương.

✓ 4 sao: Dragon King 2,… hoặc tương đương.

● Ăn uống :
✓ Ăn sáng ngày 1 tô/ly: bún, phở, bún mọc, hủ tiếu, bánh mì ốp la... giải khát cafe, trà, nước
ngọt.

✓ Khách ở tiêu chuẩn 2 sao ăn sáng tô/ly tại Nhà hàng.

✓ Khách ở tiêu chuẩn 3 sao ăn sáng Buffet tại Nhà hàng khách sạn.

✓ Ăn chính: 04 bữa gồm 03 thực đơn phong phú, thay đổi theo từng bữa ăn + 01 bữa Buffet
Rau.

● 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
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