
 
 

 
Lưu Giữ Ký Ức Của Một Thời Mơ Mộng 

 
Thời gian: 3 ngày 3 đêm 

Phương tiện : Xe Du Lịch / Khách Sạn 3* 
Khởi hành: Tối Thứ 6 hàng tuần 

 
ĐÊM KHỞI HÀNH: TP.HCM – Đà Lạt                            

 

23:00 Tối Thứ 6, Hướng Dẫn Viên (HDV) TAV TRAVEL đón Quý khách tại điểm tập trung. Sau đó, 
đoàn khởi hành đến Đà Lạt. 

 
NGÀY 1: Dinh 1 – Ga Xe Lửa – Viện Sinh Học – Bảo tàng Chocolate – Lang Biang 

                                                                                                                     (Ăn sáng, trưa, tối)                           
 

Sáng: Đến Đà Lạt, đoàn khởi đầu hành trình: 
 Săn mây tại Đồi Chè Cầu Đất: giữa những cánh đồng chè trải dài bạt ngàn màu 

xanh mướt, đem lại sự thư thái và thoải mái trong tâm hồn. 
Sau khi săn mây, xe đưa đoàn đi dùng bữa sáng tại nhà hàng địa phương. Tiếp theo đó, Quý 
khách tham quan: 

 Dinh 1: một trong ba dinh Bảo Đại đẹp nhất ở Việt Nam còn tồn tại, với kiến trúc độc 
đáo, đồ sộ, kết hợp giữa nét cổ điển và sang trọng, một trong những biệt thự cổ 
quyến rũ của xứ sở ngàn hoa. 
 

 
 Ga Đà Lạt: nhà ga cổ kính và đẹp nhất Đông Dương, niềm tự hào của thành phố.  

    Chiều: Sau khi dùng cơm trưa tại nhà hàng, Quý khách tiếp tục hành trình: 
 Khám phá Phân Viện Sinh Học Tây Nguyên: điểm check-in cực kỳ yêu thích của 

giới trẻ bởi kiến trúc cổ kính, ma mị của ngôi thành cổ. Quý khách cũng có thể khám 
phá các tiêu bản động vật của núi rừng Tây Nguyên tại nơi này. 

 Lạc lối tại Bảo Tàng Chocolate: thế giới Sôcola đầy ngọt ngào và thi vị với những tác 
phẩm nghệ thuật độc đáo. Quý khách có thể tìm hiểu về quy trình chế biến chocolate 
và mua về làm quà tặng cho gia đình, người thân. 
 

Tìm Về Xứ Sở Mù Sương 
ĐÀ LẠT – Bản Tình Ca Của Đại Ngàn   



 
 

 
 Chinh phục Lang Biang: ngôi núi thiêng nổi tiếng của Đà Lạt, nơi khởi đầu với huyền 

thoại về tình yêu bất diệt của Chàng Lang và Nàng Biang. Quý khách có thể thuê xe 
Jeep lên đỉnh núi để chụp hình săn mây cùng hoàng hôn tại nơi giao thoa của đất trời 
(chi phí thuê xe Jeep tự túc). 

 Tham gia Giao Lưu Văn Hóa Cồng Chiêng tại chân đỉnh núi Lang Biang, nét văn hóa 
đặc sắc của đồng bào dân tộc Lạch – trải nghiệm không thể thiếu khi đến với xứ sở 
ngàn hoa. Quý khách sẽ được thưởng thức rượu cần và thịt nướng, hòa mình vào các 
vũ điệu truyền thống cùng các sơn nữ duyên dáng của đại ngàn. 

Sau chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng, Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng. Sau đó, 
xe đưa đoàn về nhận phòng tại Khách Sạn 3*. Quý khách nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá Đà 
Lạt về đêm. 
 

NGÀY 2 : Kim Ngân Hills – Đà Lạt Fairy Tales                                  (Ăn sáng, trưa, chiều) 
 

Sáng: Sau khi dùng điểm tâm sáng tại Khách Sạn, xe đưa đoàn tham quan: 
 Kim Ngân Hills: vừa được khai trương vào tháng 10.2020 với sự quan tâm của các 

nhân vật trong Showbiz như Trấn Thành, Ốc Thanh Vân. Nổi bât với các dải hoa 
đỏ, tím rực rỡ bạt ngàn, vườn chim nhân tạo lớn nhất Lâm Đồng, các mô hình cối xay 
gió phong cách châu Âu, khu vực tái hiện thời bao cấp… Đặc biệt, Quý khách có thể 
vào trong chuồng thú để tận tay sờ trực tiếp, cũng như cho thú ăn hay chụp hình 
lưu niệm cùng các chú cừu trắng, cừu đen Bắc Âu, ngựa lùn quý hiếm… 

Tiếp theo đó, Quý khách THƯỞNG THỨC BUFFET RAU LEGUDA trên ngọn đồi Robin đầy thơ 
mộng. 
 

   
 
Chiều: Quý khách tiếp tục hành trình tham quan: 

 

 



 
 

 Đà Lạt Fairytale Land: ấn tượng với các ngôi nhà mang phong cách Hobbit (chúa 
tể những chiếc nhẫn), và cũng là đường hầm rượu vang nổi tiếng nhất Đà Lạt. Khi 
đến đây, khách sẽ được dùng miễn phí trà, atiso, trà đông trùng hạ thảo và có cơ hội 
thưởng thức những loại rượu vang tuyệt hảo của xứ sở sương mù. 

Tối: Sau khi dùng bữa tối, Quý khách về Khách Sạn nghỉ ngơi. Tự do khám phá chợ Đà Lạt - được xem 
là trái tim của thành phố ngàn hoa với một nét rất đặc trưng của nơi này. Quý khách có thể rảo bộ qua 
những cầu thang mang phong cách Hồng Kong cũ, gợi lại cho mình một vùng ký ức thuở xa xưa. Bên 
cạnh đó, Quý khách cũng có thể mua mứt, đặc sản, áo len làm quà cho gia đình, bạn bè, người thân. 

NGÀY 3 : Đà Lạt – Tu Viện Bát Nhã – Tp.HCM                                  (Ăn sáng, trưa) 
 

Sáng: Sau khi dùng điểm tâm sáng tại Khách Sạn, Quý khách tự do tham quan và mua sắm tại chợ Đà 
Lạt. Đến giờ tập trung, đoàn làm thủ tục trả phòng và lên xe trở về TP.HCM. Trên đường đi, đoàn 
ghé thăm và chụp hình lưu niệm tại: 

 Quảng Trường Lâm Viên: với tổng diện tích hơn 70.000m2, mặt trước hướng ra 
Hồ Xuân Hương thoáng mát. Nổi tiếng với công trình kiến trúc Hoa Atiso và Hoa Dã 
Quỳ màu vàng khổng lồ - điểm không thể không check-in của bất cứ du khách nào 
khi đến với Đà Lạt.  

 

 
 Đến Bảo Lộc, đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó tham quan: 

 Tu Viện Bát Nhã: tọa lạc trên một ngọn đồi cao với khuôn viên xanh mát bởi những 
đồi chè và cánh rừng thông bao bọc xung quanh. Khi đến đây, bất cứ ai cũng sẽ cảm 
nhận được sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn. 

Chiều: Về đến điểm tập trung ban đầu tại TP.HCM, kết thúc Tour, HDV 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 đủcác 

điểm tham quan trong chương trình) 

 

 

(Báo giá trên áp dụng cho Tour khởi hành trên 20 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  

2,799,000 vnđ/ khách 



 
 

Bao Gồm: 

 Xe Du Lịch đời mới máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình. 

 Khách Sạn 3* trung tâm TP: 02 – 03 khách/phòng. 

 Các bữa ăn theo chương trình. 

- Ăn sáng: ngày đầu ăn sáng tô + ly, ngày 2 và 3 dùng buffet tại Khách Sạn. 

- Ăn trưa, tối: tại các nhà hàng địa phương. 

- Buffet rau vào buổi trưa ngày thứ 2 theo chương trình. 

 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 (Chi phí Xe Jeep Lang Biang…) 

 Chi phí thức uống: bia, rượiu, nước ngọt 

 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 

 


