
 

 

 

 

TEAM BUILDING – GALA DINNER 

 

Thời gian: 3 ngày 2 đêm | Phương tiện: Máy bay, ôtô du lịch | Khởi hành: 2023 
32     

 

 

CÁC ĐIỂM THAM QUAN HOT NHẤT 

- Dinh Bảo Đại 1 

- Núi Langbiang 

- Cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu 

- Cổng trời Đà Lạt View 

- Nhà thờ Domain 

- Thiền viện Trúc Lâm 

- Quảng trường Lâm Viên  

- Cầu Vàng phiên bản Đà Lạt 

- Giao lưu Cồng Chiêng Tây Nguyên 

- Chợ nông sản Đà Lạt 

- Vườn hoa thành phố Đà Lạt 

- Chùa Linh Phước (Chùa Ve Chai) 

- Buffet Rau Không Giới Hạn + Set Menu Lẩu Hải Sản/Bò/Thịt/Tôm/Nấm 

Dinh Bảo Đại – Cổng trời Đà Lạt View 

Cánh đồng hoa cẩm tú cầu – Buffet rau  



 
 

 

 

 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Trưa – Ăn Tối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

 

Đón khách Hướng dẫn viên Vietnam Booking sẽ đón quý khách tại sân bay Liên Khương - Đà     

Lạt. Sau đó đoàn di chuyển lên xe để đến các địa điểm tham quan của tour Đà Lạt 3 ngày 2 

đêm. 

10:00  Điểm đến đầu tiên của chuyến du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm sẽ là Dinh Bảo Đại - công trình 

mang đậm phong cách kiến trúc Pháp cổ điển và do người Pháp xây dựng tại Đà Lạt để nghỉ mát. 

Về sau, dinh thự này là nơi sinh sống của vua Bảo Đại. 

 

Buổi trưa: 

 

12:00 Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng với Buffet rau không giới hạn, lẩu hải 

sản/bò/thịt/tôm/nấm và các món ăn đặc sản của Đà Lạt. Sau đó, đoàn sẽ nhận phòng nghỉ 

ngơi tại khách sạn. 

 

Buổi chiều: 

15:30 Tham quan Quảng trường Lâm Viên - Quảng trường này có mặt trước hướng ra hồ Xuân 

Hương lộng gió. Đến đây, du khách không thể bỏ qua chụp hình check in với công trình Nụ 

Hoa Atiso khổng lồ và công trình Hoa Dã Quỳ khổng lồ. 

16:00 Tham quan Hồ Tuyền Lâm. Du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh nên thơ tại hồ và chụp 

ảnh check in - nơi được xem là một trong những thiên đường sống ảo của Đà Lạt. 

16:30  Tham quan Thiền Viện Trúc Lâm. Có vị trí địa lý nằm gần Hồ Tuyền Lâm mát mẻ và trên 

đồi cao du khách phải đi lên khoảng 140 bậc thang để đến được tam quan. 

 

Buổi tối: 

17:30  Quý khách ăn sáng tại nhà hàng, sau đó về lại khách sạn nghỉ ngơi. Quý khách tự do khám 

phá thành phố và nghỉ đêm tại Đà Lạt. Quý khách có thể thưởng thức đặc sản Đà Lạt như kem 

bơ Thạch Thảo, bánh ướt lòng gà Long, bánh mì xíu mại Trần Nhật Duật,... 

 

 

NGÀY 01: ĐÀ LẠT – DINH BẢO ĐẠI 1 – QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM- 
BUFFET RAU KHÔNG GIỚI HẠN 



 
 

 

 

ỐI GÀY 1: TP.HCM – ĐÀ LẠT NGÀN HOA 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa – Ăn Tối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

06:30 Quý khách dùng buffet sáng. Đoàn khởi hành đến các điểm đến theo lịch trình ngày thứ 2. 

08:00 Đoàn đến tham quan Cầu vàng phiên bản Đà Lạt. Du khách chụp ảnh với chiếc cầu vàng ở 
Đà Lạt mà không cần đến Đà Nẵng. Ngoài cầu vàng, du khách còn được chụp ảnh với nhiều mô hình 
khác.  

Tiếp đến, quý khách sẽ chiêm ngưỡng Cánh đồng hoa cẩm tú cầu. Đến với cánh đồng hoa, du 
khách sẽ được ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa cẩm tú cầu và bội thu những bức ảnh check in xinh lung 
linh giữa cánh đồng hoa cẩm tú cầu. Đây là địa điểm không thể bỏ qua nếu khách muốn sở hữu 
những bức ảnh tuyệt đẹp của tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm 2023. 

09:30 Đoàn đến Chùa Linh Phước. Du khách sẽ được tham quan và chiêm bái ngôi chùa có khá 
nhiều cái nhất như ngôi chùa được tạo tác từ nhiều mảnh sành nhất, ngôi chùa có tượng quan thế 
âm làm từ 600.000 bông hoa bất tử, tháp chuông cao nhất Việt Nam,... 

 

Buổi trưa: 

11:30 Quý khách dùng bữa trưa BUFFET RAU KHÔNG GIỚI HẠN + SET MENU LẨU HẢI 

SẢN/BÒ/THỊT/TÔM/NẤM với thực đơn hấp dẫn. Sau đó đoàn di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi. 

 

Buổi chiều: 

15:00  Đoàn sẽ ghé qua Nhà thờ Domaine De Marie. Nhà thờ Domaine De Marie hay còn được gọi 

là nhà thờ Mai Anh hoặc nhà thờ Vinh Sơn và được xây dựng từ giữa thế kỷ 20 theo lối kiến 

trúc Pháp cổ điển. 

16:00 Đoàn di chuyển đến Núi Lang Biang. Không chỉ ngắm nhìn thành phố Đà Lạt từ trên cao, du 

khách còn có thể tham gia các dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng ở khu du lịch Lang Biang. (Vé tour chưa 

bao gồm vé xe Jeep). 

Buổi tối: 

17:00  Quý khách ăn tối và có thể kết hợp tham gia chương trình giao lưu Cồng Chiêng Tây 

Nguyên với người bản địa, thưởng thức rượu cần và thịt nướng (Vé tour chưa bao gồm chi 

phí tham gia Cồng Chiêng Tây Nguyên). Bên cạnh đó du khách có thể chọn tham quan thành 

phố Đà Lạt - hoạt động yêu thích của giới trẻ khi đi tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm từ Sài Gòn 

hoặc tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội.  

NGÀY 02: CẦU VÀNG PHIÊN BẢN ĐÀ LẠT - CÁNH ĐỒNG HOA CẨM TÚ CẦU - CHÙA LINH 
PHƯỚC - NÚI LANG BIANG - NHÀ THỜ DOMAINE DE MARIE 



 
 

 

 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

08:30 Quý khách làm thủ tục trả phòng và đến dùng bữa sáng buffet tại nhà hàng. Sau đó, xe và HDV 

sẽ đưa đoàn khởi hành tham quan đến các địa điểm cuối cùng của tour Đà Lạt 

09:30 Đoàn đến Chợ nông sản Đà Lạt. Tại đây du khách có thể mua nông sản sạch nhà trồng do 

người địa phương mang ra chợ bán. Các nông sản ở đây đều tươi ngon, sạch và giá rẻ đến bất 

ngờ. 

10:30 Đoàn tham quan Vườn hoa Đà Lạt - Một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng của 

thành phố. Đặc biệt, vườn hoa sẽ vô cùng nhộn nhịp vào dịp diễn ra Festival Hoa Đà Lạt. 

Buổi trưa: 

12:30 Tiếp đến, quý khách sẽ dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

Buổi chiều: 

14:00 Đoàn tiếp tục đến tham quan Đà Lạt View và check in tại Cổng Trời Đà Lạt. Đây là một địa 

điểm chụp ảnh nổi tiếng với phong cảnh đậm chất "sương khói mờ nhân ảnh" mà du khách 

không thể bỏ qua khi đi tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm 2023. 

15:00 Đoàn đến sân bay Liên Khương, làm thủ tục check in sân bay và HDV Vietnam Booking 

chào tạm biệt, kết thúc tour du lịch Đà Lạt bằng máy bay và hẹn gặp lại quý khách trong hành trình 

du lịch tiếp theo. 
 

BẢNG GIÁ TOUR ĐÀ LẠT 3N2Đ. ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/KHÁCH 

TIÊU CHUẨN 
10 - 14 
khách 

15 - 20 
khách 

21 - 28 
khách 

29 - 35 
khách 

36 - 45 khách 

KHÁCH SẠN 2 
SAO 

2.290.000 Đ 2.090.000 Đ 1.890.000 Đ 1.790.000 Đ 1.690.000 Đ 

KHÁCH SẠN 3 
SAO 

2.490.000 Đ 2.290.000 Đ 2.090.000 Đ 1.990.000 Đ 1.890.000 Đ 

KHÁCH SẠN 4 
SAO 

2.790.000 Đ 2.590.000 Đ 2.390.000 Đ 2.290.000 Đ 2.190.000 Đ 

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

● Những địa danh nổi tiếng: Thung lũng Tình Yêu, Ga xe lửa Đà Lạt, Tiệm bánh Cối Xay Gió, Các 

vườn dâu ở Đà Lạt, Chợ Đà Lạt, Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt, Nhà Thờ Con Gà, Nhà Thiếu Nhi 

Ngày 03: CHỢ NÔNG SẢN ĐÀ LẠT – VƯỜN HOA THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT - CỔNG TRỜI ĐÀ LẠT 
VIEW - SÂN BAY LIÊN KHƯƠNG 



 
 

 

 

Đà Lạt, Làng Đất Sét, Biệt Thự Hằng Nga, Mê Linh Coffee Garden, Nhà thờ Domain De Marie, Làng 

Cù Lần, Vườn hoa Thành Phố Đà Lạt, Đà Lạt Milk,...  

● Những địa danh gần gũi với thiên nhiên: Đồi chè Cầu Đất, Đỉnh LangBiang, Hoa Sơn Điền Trang, 

Trại Mát, Làng Hoa Vạn Thành, Đồi Cỏ Hồng,.. 

● Những thác, hồ nước đẹp: Hồ Xuân Hương, Hồ Tuyền Lâm, Thác Datanla, Thác Camly, Thác 

Prenn, Hồ Suối Vàng, Thác Pongour, Thác Dambri, Thác Liên Khương, Hồ Than Thở,... 

● Những ngôi chùa, chiền ở Đà Lạt: Chùa Linh Phước, Thiền Viện Trúc Lâm, Chùa Thiên Vương Cổ 

Sát, Dinh Bảo Đại, Chùa Linh Ấn,...  

 

DỊCH VỤ BAO GỒM: 

● Vận chuyển: Xe du lịch đời mới, ghế bật mềm, tivi giải trí, máy lạnh tham quan suốt tuyến. 

✓ Số lượng: Dưới 14 khách đi xe 16 chỗ đời mới , tài xế lịch thiệp – chuyên nghiệp. 

✓ Số lượng: Từ 15 – 28 khách đi xe DL Huyndai Thaco 29 chỗ ngồi. 

✓ Số lượng: Trên 29 khách trở lên đi xe DL Universe 45 chỗ ngồi 

● Lưu trú: Phòng ở tiện nghi, máy nước nóng lạnh, tủ lạnh, điện thoại,... phòng 2–3-4 

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,...  

✔ Khách ở khách sạn 2 sao ăn sáng tô ly tại nhà hàng 

✔ Khách ở khách sạn 3, 4, 5 sao ăn sáng buffet tại khách sạn  

✔ Ăn chính: 05 bữa gồm 04 thực đơn phong phú, thay đổi theo bữa ăn + 01 bữa Buffet Rau. 

● 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). 

● Quà tặng: Nón du lịch VIETNAM BOOKING 01 cái/khách + Quà tham gia trò chơi trên xe. 

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

 

KHÔNG BAO GỒM: 

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

● Thuế VAT 8% (nếu quý khách có nhu cầu) 

● Tiền tip cho hướng dẫn viên, phụ xe và tài xế 

● Vé cáp treo đồi Robin: 80k/ khách 

● Vé xe Jeep tại Lang Biang 

● Vé giao lưu Cồng Chiêng Tây Nguyên 

 

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.  

● VIETNAM BOOKING không giải quyết các trường hợp hủy tour 05 ngày khởi hành, phí phạt 

100% giá tour. 

 

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 

 
 


