Thời gian: 03 ngày 02 đêm – Xe máy lạnh, Khởi hành thứ 6 hằng tuần
Với độ cao 1.500 mét so với mực nước biển, được các dãy núi cùng quần hệ thực vật
rừng bao quanh, Đà Lạt thừa hưởng một khí hậu miền núi ôn hòa và dịu mát quanh năm. Đà
Lạt được ví như một bảo tàng kiến trúc châu Âu thế kỷ 20 với lịch sử hơn một thế kỷ. Những
tài nguyên thiên nhiên và nhân văn phong phú giúp Đà Lạt trở thành một trong những điểm
du lịch nổi tiếng của Việt Nam.
Đà Lạt mang nét đẹp dịu dàng của người thiếu nữ nhưng cũng rất đỏng đảnh và kiêu
kì. Một ngày, thành phố này trải qua bốn kiểu thời tiết tương xứng với bốn mùa trong năm.
Nhờ thiên nhiên ưu đãi nên Đà Lạt đã trở thành thiên đường của rất nhiều loài hoa , trong
đó dã quỳ, mimosa hay hoa đào là những loài hoa nổi tiếng nhất. Với cảnh quan thiên nhiên
tươi đẹp và di sản kiến trúc phong phú, Đà Lạt còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như
"Thành phố mù sương", "Thành phố ngàn thông", "Thành phố ngàn hoa", "Xứ hoa Anh Đào"
hay "Tiểu Paris".

NGÀY 1:
Sáng:

TP. HCM – THÁC PONGOUR - ĐÀ LẠT

( Ăn sáng, trưa, chiều)

Xe và hướng dẫn viên 5N Tours đón du khách tại điểm hẹn, khởi
hành đi Đà Lạt. Du khách dùng điểm tâm tại Dầu Giây, tiếp tục lộ
trình du khách sẽ ngoạn cảnh Rừng Cây Giá Tỵ, làng nuôi cá bè,
đá ba chồng – một quần thể núi đá có dáng vẻ đẹp và kỳ lạ,.. làm
say mê không biết bao nhiêu du khách. Xe đưa du khách đến Bảo
Lộc – xứ sở của trà và cà phê, dùng cơm trưa.

Chiều:

Tiếp tục lộ trình đến địa phận huyện Đức Trọng xe đưa du khách vào
tham quan Thác Pongour – còn gọi là thác Bảy Tầng: Một trong
những thác nước đẹp nhất, hùng vĩ của Lâm Đồng. Đến Đà Lạt nhận
phòng, nghỉ ngơi. Xe đưa du khách đến nhà hàng dùng cơm chiều.

Tối:

Du khách dạo phố núi về đêm, thưởng thức cà phê Thủy Tạ,…, thưởng thức đặc
sản:Khoai lang nướng, sữa đậu nành, bánh tráng nướng ... (tự túc)

NGÀY 2:

VƯỜN HOA - LANGBIANG – DINH III – CHÙA LINH PHƯỚC ( Ăn sáng, trưa, chiều)

Sáng: Dùng điểm tâm Buffet. Xe đưa du khách tham quan Vườn Hoa Thành
Phố: tại đây quý khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhiều loài Hoa: Cẩm
Tú Cầu, Hướng Dương, Hoa Lan, Hoa Ly….tiếp tục du khách tham
quan nhà thờ Domain De Marie hay nhà thờ Mai Anh – với kiến
trúc độc đáo nhờ sự kết hợp phong cách cổ điển của phương tây và
một phần kiến trúc dân gian của dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên,
tiếp tục đến khu vực xã Lát: Du khách chinh phục đỉnh Langbiang
cao 2.169m, ngắm toàn cảnh Thác Ankoret, hồ Dankia , suối
Vàng- suối Bạc từ trên đỉnh Langbiang (tự túc xe Jeep): Nơi đây
từng lưu dấu chân Bác sĩ Yersin trong hành trình khám phá cao
nguyên. Về nhà hàng dùng cơm trưa.
Chiều:

Xe đưa du khách tham quan Dinh Bảo Đại: Nơi sinh sống của gia
đình vị hoàng đế cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam , tiếp
tục đến nhà Ga Đà Lạt: một công trình kiến trúc cổ kính nhất Việt
Nam và Đông Dương, với hệ thống xe lửa cổ nhất chạy bằng bánh
răng cưa độc đáo và hiếm có trên thế giới, du khách có thể đi tàu lửa (tự túc) vào Trại
Mát ngoạn cảnh các trang trại Hoa, Rau quả hay các vườn Hồng,
viếng chùa Linh Phước với kiến trúc khảm sành đặc sắc nổi bật Đại
Hồng Chung cao 4,5m.

Tối:

Đến nhà hàng dùng liên hoan tối với đặc sản Đà Lạt:Tả pín lù,rau
trộn…..Du khách dạo hồ Xuân Hương, dạo chợ đêm…(tự túc)

NGÀY 3:
Sáng:

ĐÀ LẠT – THÁC DATANLA – TP.HCM

( Ăn sáng, trưa)

Dùng điểm tâm Buffet. Trả phòng. Xe đưa đoàn tham quan thắng
cảnh thác Datanla: Du khách có thể đi máng trượt hoặc cáp trượt
(chi phí tự túc) để xuống tham quan thác và chinh phục vực tử
thần. Khởi hành về TP.HCM, đến Bảo Lộc dùng cơm trưa.Thưởng
thức trà,cafe miễn phí tại một danh trà.

Chiều:

Về đến TP.HCM, 5N Tours đưa khách về lại điểm hẹn. Kết thúc tour. Chào Tạm Biệt Và
Hẹn Gặp Lại.

GIÁ TOUR TRỌN GÓI :
KHÁCH SẠN
Tiêu chuẩn
2 SAO
3 SAO
4 SAO

Phòng 2 -> 4 khách
1.918.000
2.018.000
2.288.000
2.618.000

ĐƠN VỊ TÍNH : VNĐ/KHÁCH
Phụ thu Phòng 01 khách
400.000
600.000
800.000
1.200.000

Nước Ngoài
150.000

 BAO GỒM :
 Vận chuyển : Xe du lịch đời mới máy lạnh .
 Khách Sạn:


TIÊU CHUẨN : LÊ VŨ, TÂM DUNG, MINH ĐỨC…

-

2 SAO : BEST, GOLF I, THẮNG LỢI 1, PK…

-

3 SAO : MAI VÀNG,CẨM ĐÔ, LEPETIT ,ĐAỊ LỢI …

-

4 SAO : MƯỜNG THANH, HOÀNG ANH RESORT , GOLF 3 …

 Ăn uống : 01 bữa sáng set menu + 02 bữa Buffet sáng + 05 bữa chính.
-

Ăn chính gồm 05 món: 02 món mặn + 01 món xào + 01 món canh + 01 rau trộn +
trái cây + cơm trắng + trà đá. Đặc biệt có 1 bữa tối liên hoan.

-

Dịch vụ khác:

-

Hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn phục vụ cho đoàn suốt tuyến.

-

Vé vào cổng tham quan các thắng cảnh.

-

Khách được bảo hiểm du lịch với phí bồi thường tối đa: 10.000.000 đồng/trường hợp.

-

Quà Tặng:

-

Mỗi khách được tặng nón du lịch, khăn lạnh, nước suối chai.

-

KHÔNG BAO GỒM :

-

Ăn uống ngoài chương trình, xe đạp đôi, Cáp treo đồi Robin, ghe đi hồ Tuyền Lâm, xe lên
Langbiang, xe lửa, cưỡi voi, máng trượt Thác Datanla, giặt ủi và chi phí cá nhân. Những phần
không có trong mục bao gồm.

-

LƯU Ý :

-

Chương trình tham quan có thể thay đổi về thời gian cho phù hợp với đoàn, HDV sẽ hẹn với Quý
khách để cùng thống nhất với đoàn.

-

Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống là ba, mẹ tự lo. Trẻ thứ 02 phải mua 50% vé tour .

-

Trẻ em từ 5 tuổi cho tới 11 tuổi là: 50% giá vé tour: Bé có xuất ăn và ngồi, cũng như tham quan
theo chương trình và ngủ chung với bố mẹ. Bé thứ 02 phải mua 100% vé tour.

-

Bé từ 11 tuổi trở lên là 100% giá vé tour.

-

Khi đi Quý khách nhớ đem theo CMND, Passport, khai sinh trẻ em, kể cả visa rời

-

Khách lớn tuổi ( từ 70 tuổi trở lên), khách khuyết tật, khi tham gia tour phải có người thân đi
kèm và phải cam kết đảm bảo đủ sức khoẻ khi tham gia tour

-

Du khách phải tự bảo quản hành lý, tư trang, tiền bạc trong suốt thời gian đi du lịch

-

Trường hợp huỷ tour do sự cố khách quan như thiên tai, đình công, bão lũ, dịch bệnh, tàu thuỷ,
xe lửa, máy bay hoãn/huỷ chuyến, công ty du lịch 5N sẽ không chiụ trách nhiệm bồi thường
thêm bất kỳ chi phí nào khác, ngoài việc hoàn trả chi phí những dịch vụ chưa được sử dụng

-

Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hay huỷ tour không báo trước thì mất 100%

