
 
 

 
Chiêm Ngưỡng Vẻ Đẹp Hùng Vĩ của Núi Rừng 

 
Thời gian: 3 ngày 3 đêm 

Phương tiện: Xe Du Lịch / Khách Sạn 5* 
Khởi hành: Tối Thứ 6 Hàng Tuần 

 
Đêm khởi hành: TP.HCM – BUÔN MÊ                                                    (Ngủ đêm trên xe) 

 

21h00: Hướng Dẫn Viên (HDV) TAV TRAVEL đón Quý khách tại điểm tập trung, khởi hành đến 
Buôn Mê Thuộc – thủ phủ café của Tây Nguyên. 

 
NGÀY 1: Thác Draysap – Sắc Tứ Khải Đoan – Nhà Đày – Bảo Tàng – Làng Cafe                                       
                                                                                                                          (Ăn sáng, trưa, tối) 

     
Sáng: Sau khi dùng bữa sáng tại nhà hàng, đến Buôn Mê, Quý khách khởi đầu hành trình tham quan: 

 Thác Draysap: tuyệt tác của đại ngàn với vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ, đầy ma mị.  
 

 
Chiều: Sau khi dùng bữa trưa tại nhà hàng, đoàn tiếp tục hành trình tham quan: 

 Chùa Sắc Tứ Khải Đoan: ngôi chùa lớn nhất thành phố Buôn Mê Thuộc, được 
ghép từ tên vua Khải Định và Đoan Huy hoàng thái hậu, điểm tâm linh Phật giáo 
bậc nhất tại Dak Lak. 

 Nhà đày: di tích lịch sử quốc gia, nơi còn lưu dấu những tội ác của thực dân Pháp, 
đày ải và tra tấn các Đảng Viên Cộng Sản Việt Nam yêu nước. 

 Bảo tàng Dak Lak: trung tâm bảo tồn và trưng bày về lịch sử văn hóa các dân tộc 
Tây Nguyên. 

 

 
 

Tour Tìm Về Với Cao Nguyên Đại Ngàn 
MỘT THOÁNG BUÔN MÊ 

 



 
 

 
Tối: Đến Buôn Mê, đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. Sau đó, xe đưa đoàn đến với Làng Café Trung 

Nguyên – một trong những dự án nổi tiếng của Đặng Lê Nguyên Vũ, thưởng thức ly cà phê 
nguyên chất giữa chốn núi rừng (chi phí café tự túc). 

20h30: đoàn về nhận phòng tại Khách Sạn 5 Sao. Quý khách nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá Buôn 
Mê về đêm. 

 
NGÀY 2: Bản Đôn – Bảo Tàng Thế Giới Cafe                                  (Ăn sáng, trưa, tối) 

 
 Sáng: Sau khi dùng bữa sáng tại Khách Sạn, đoàn khởi hành đến Bản Đôn – nơi còn lưu giữ những 
giá trị văn hóa của Tây Nguyên thưở nào, tham quan Cầu treo, Bảo tàng dụng cụ săn bắt và thuần 
dưỡng voi, Khu mộ voi Pak Ku, Khu tưởng niệm Vua Săn Voi Khunsanup. 
 

 
Chiều: Sau khi dùng bữa trưa tại nhà hàng, xe đưa đoàn tiếp tục hành trình đến với:  

 Bảo Tàng Thế Giới Café (khu triển lãm cố định): với kiến trúc cực kỳ ấn tượng, 
nơi cho ra đời những bức ảnh nghệ thuật cực chất. Công trình này là niềm tự hào 
của ông trùm café Nguyên Vũ, tập hợp hơn 10.000 hiện vật được chuyển về từ bảo 
tàng Café tại Đức.  

 
   Tối: Sau khi dùng bữa tối tại nhà hàng, Quý khách về Khách Sạn nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá 
phố núi về đêm. 
 

NGÀY 3: Buôn Mê – Tp.HCM                                                                 (Ăn sáng, trưa) 
Sáng: Sau khi dùng bữa sáng tại Khách Sạn, đoàn làm thủ tục trả phòng và lên xe trở về Tp.HCM. 
Trên đường đi, đoàn ghé tham quan và chụp hình kỷ niệm tại Hồ Lak – hồ nước ngọt lớn nhất tỉnh 
Dak Lak với vẻ đẹp xanh trong đầy thơ mộng. Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 
 
Chiều: Sau khi dùng bữa trưa tại nhà hàng, Quý khách tiếp tục hành trình trở về Tp.HCM. Về đến 
điểm tập trung ban đầu, kết thúc Tour. HDV TAV TRAVEL chia tay đoàn và hẹn gặp lại trong những 
chương trình sau. 
 

 (Trình tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ 

các điểm tham quan trong chương trình) 

 

(Báo giá trên áp dụng cho Tour khởi hành trên 10 người. Trẻ em trên 10 tuổi tính giá như người lớn). 

Khách Sạn 3* Lưu trú (2 - 3  khách/ phòng ) 

Khởi Hành 
Tối THỨ 6 hàng tuần  

3,279,000 vnđ/ khách 



 
 

Bao Gồm: 

 Xe Du Lịch đời mới máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình. 
 Khách Sạn 5*: 02 - 03 khách/phòng. 
 Các bữa ăn theo chương trình. 

- Ăn sáng: Ngày đầu (tô + ly). Ngày 2 và 3 dùng buffet sáng tại Khách Sạn. 
- Ăn trưa, tối: tại các nhà hàng địa phương. 

 Hướng dẫn viên kinh nghiệm phục vụ chu đáo theo đoàn.  
 Vé các điểm tham quan theo chương trình 
 Nước suối uống trên xe. 
 Khăn lạnh + Thuốc y tế thông thường. Nón lưu niệm. 
 Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường 50.000.000 đồng/trường hợp 

 
Không Bao Gồm:  

 Vé tham quan và chi phí tự túc ngoài chương trình (Café tại Làng Trung Nguyên, cưỡi voi…) 
 Thuế VAT (nếu Quý khách có nhu cầu lấy Hóa Đơn) 
 Chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại, mini bar…. 

 
Chính Sách Vé Dành Cho Trẻ Em:  

 Trẻ em dưới 02 tuổi: miễn giá tour, giá vé máy bay theo quy định của hãng hàng không, Cha, 
Mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. 

 Trẻ em từ 02 – dưới 05 tuổi: 100% giá vé máy bay; miễn giá tour. Cha, Mẹ hoặc người thân 
đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em 
dưới 5 tuổi, trẻ em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé tour. 

 Trẻ em từ 05 – dưới 10 tuổi: 100% giá vé máy bay; 50% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn 
uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 
đến dưới 11 tuổi, trẻ em thứ 2 trở lên Cha, Mẹ mua thêm 1 suất giường đơn. 

 Từ 10 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn. 
 
Quy Trình Thanh Toán:  

 Đặt cọc 50% chi phí Tour trọn gói ngay sau khi đăng ký Tour. 
 Thanh toán chi phí còn lại trước ngày khởi hành 10 ngày. 

 
Chính Sách Hủy Tour:  

 Sau khi xác nhận và thanh toán (ít nhất 50% tiền cọc giữ chỗ và thanh toán đủ 100% tổng giá 
trị tiền tour trước 10 ngày khởi hành). 

 Khi đến ngày thanh toán đủ 100% tổng giá trị tiền tour, nếu Quý khách không thanh toán 
đúng hạn và đúng số tiền được xem như Quý khách tự ý huỷ tour và mất hết số tiền đã đặt 
cọc giữ chỗ. 

 
 Lưu ý:  Quý Khách nhớ mang theo CMND. Hành lý gọn gàng và trang phục phù hợp khi tham 

quan các điểm trong chương trình. 
 

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 24/7: 089.663.4701 


