
 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 

TÀ ĐÙNG – BUÔN MA THUỘT 

 Phương tiện : Xe du lịch 

 Thời gian       : 03 ngày 02 đêm 

 Khởi hành      :          Thứ 6 hàng tuần 

NGÀY 01 TP.HCM – TÀ ĐÙNG – BUÔN MA THUỘT 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

   

Buổi sáng 05h00 Xe và HDV đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Tà Đùng theo quốc lộ 14 qua các địa danh 

như Đồng Xoài, sóc Bom Bo, Bù Đăng. Trên đường đi, Quý khách dùng bữa sáng tại Bình Dương, sau 

đó tiếp tục lộ trình. 

Buổi trưa Đến Tà Đùng - vùng đất được kiến tạo bởi đất đỏ Bazan với sức hút từ những con đường dài nối tiếp 

những khúc cua ôm trọn khung cảnh núi rừng hoang vu cùng những đồi cà phê, tiêu bạt ngàn phủ xanh 

dọc hai bên cung đường. Đoàn dừng chân tại Tà Đùng Top View Homestay –  còn gọi là Nhà chú 

Đông dùng bữa trưa với các món ăn đặc sản địa phương. Sau đó quý khách tự do tham quan Homestay, 

tại đây quý khách sẽ được:  

 Chiêm ngưỡng tuyệt tác hồ Tà Đùng - một cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ gồm 47 ốc đảo lớn nhỏ với 

diện tích 22.103 ha, trong đó 86,7% là diện tích rừng xanh bạt ngàn như mặt. Hồ Tà Đùng như mặt 

gương xanh biếc hiện ra như một bức tranh, đẹp đến ngỡ ngàng được ví như “Vịnh Hạ Long thu nhỏ 

giữa lòng Tây Nguyên”.  

 Hòa mình vào mọi khung hình tuyệt vời tại Tà đùng Topview Homestay: Vưởn hoa muôn sắc, nấc 

thang lên thiên đường, tổ chim Bali, chiếc giường lưới ngoài trời,… 

 Check –in “hồ bơi vô cực” vừa hòa mình vào làn nước mát lạnh của vùng núi cao vừa có thể chiêm 

ngưỡng khung cảnh hồ Tà Đùng ẩn hiện trong sương mù, huyền ảo. 

 Đi bộ đến đồi Đất Đỏ chiêm ngưỡng toàn cảnh hồ Tà Đùng từ trên cao và check-in độc đáo với “cây 

cô đơn” phiên bản Tà Đùng, những thảm hoa xuyến chi ven đường.  

  



 

 

Buổi chiều 14h30 Tiếp tục hành trình, xe đưa quý khách khởi hành đi Buôn Ma Thuột theo QL14. 

Buổi tối 18h00 Đến Buôn Ma Thuột - Daklak, quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng. Sau đó, xe đưa quý khách 

về khách sạn **** nhận phòng và nghỉ ngơi. Tự do khám phá phố núi về đêm. 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY 02 BUÔN MA THUỘT – MIỀN ĐẤT ĐẠI NGÀN 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

   

Buổi sáng  Quý khách dùng buffet sáng tại khách sạn.  

 08h00 Xe và HDV đón quý khách khởi hành đi khám phá Buôn Ma Thuột – miền đất đại ngàn: 

 Check-in "khung cảnh trời Tây" tại Bảo tàng thế giới Café ở Buôn Ma Thuột. 

 Tự do mua sắm tại cửa hàng đặc sản Tây Nguyên. 

 Trải nghiệm độc đáo tại Khu Du Lich sinh thái Ako Ea: 

 Thưởng thức ly Cà Phê thơm ngon (đã bao gồm) 

 Đắm say cùng các loại nhạc cụ đặc sắc 

 Nồng nàn với giọng hát các Ca sỹ chất ngất núi rừng xanh thẳm 

 Chụp hình với hồ cá Koi, nhà Rông Tây Nguyên. 

 Ẩm thực đậm chất Cao nguyên tại Buôn Cô Thôn. 

 Xe đưa quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi. 

Buổi chiều 13h30 Xe và HDV đưa quý khách tham quan chụp ảnh thỏa thích tại Homestay LEE’S HOUSE. Được 

mệnh danh “ Bali “ thu nhỏ trong lòng Tây Nguyên, với xích đu huyền thoại, hồ bơi vô cực,… giữa thảo 

nguyên xanh. 

 Tiếp tục hành trình, xe đưa Quý khách đến Buôn Đôn - cách Buôn Ma Thuột 36km, KDL được đầu tư 

và quản lý dựa vào vị thế lịch sử và không gian hùng vỹ của dòng thác Bảy Nhánh.  

Đến KDL Buôn Đôn, mỗi khách nhận 01 bộ trang phục truyền thống đồng bào dân tộc Tây Nguyên 

để trải nghiệm, chụp hình trong suốt hành trinh tham quan ( đã bao gồm phí thuê trang phục ). 

Thuyết minh viên tại điểm sẽ đưa khách đi tham quan Nhà Dài Ê đê truyền thống dài nhất Tây 

Nguyên, khu Văn hóa tâm linh voi gồm Mộ voi Pak Ku – H’Panh, khu tưởng niệm Vua săn voi 

Khunsanup, xin thần voi Ngoach Ngual bình an, thuyết minh về chế độ mẫu hệ và văn hóa của 

người dân tộc Ê Đê bản địa.  

Tiếp tục, quý khách sẽ được trải nghiệm: 



 

 

 Đi cầu treo, lội thác Bảy Nhánh 

 Cưỡi voi,chăm sóc voi, đi xe địa hình (chi phí tự túc) 

 Thưởng thức đặc sản địa phương như cơm lam, gà nướng, heo rừng, cá lăng,… tại nhà hàng 

trong KDL Buôn Đôn. 

Buổi tối Sau bữa tối, xe đưa quý khách về khách sạn nghỉ ngơi. Tự do khám phá phố núi về đêm. 

NGÀY 03 BUÔN MA THUỘT –  TP.HCM 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

   

Buổi sáng  Quý khách dùng buffet sáng và làm thủ tục trả phòng khách sạn.  

 07h30 Xe và HDV đón quý khách khởi hành đi tham quan thác Dray Nur 

- một trong những dòng thác hùng vỹ và gắn liền với nhiều huyền thoại 

vùng đất Tây Nguyên.  

 Tạm biệt Daklak, xe đưa quý khách di chuyển về lại TP.HCM. 

Buổi trưa Dừng chân tại Gia Nghĩa, quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng.   

 Sau đó, tiếp tục hành trình. 

Buổi tối Về đến điểm hẹn đón khách ban đầu, kết thúc chương trình. 

  Xe và HDV chia tay và hẹn gặp lại quý khách.  

 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 

TIÊU CHUẨN GIÁ DỊCH VỤ PHỤ THU PHÒNG ĐƠN 

KHÁCH SẠN 4 SAO 2,990,000 VNĐ/ KHÁCH 900,000 VNĐ/KHÁCH 

GIÁ VÉ BAO GỒM : 

 Xe đời mới, đưa đón khách đi theo chương trình trong tour. 

 Khách sạn 2 đêm (phòng 2, 3 khách theo yêu cầu) 

             Khách sạn 4 sao: SÀI GÒN – BAN MÊ, MƯỜNG THANH LUXURY BAN MÊ… (Hoặc các khách sạn tương đương) 

 Ăn uống theo chương trình, được đổi món thường xuyên theo ẩm thực địa phương. 

Thứ tự các điểm tham quan du lịch có thể thay đổi tùy theo tình hình thời 

tiết và giao thông, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan 

theo chương trình 

 



 

 

 Hướng dẫn viên tiếng Việt thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến. 

 Vé vào cửa các thắng cảnh. 

 Khăn lạnh, nước suối trên đường (1 khăn, 2 chai/ ngày). 

 Bảo hiểm du lịch theo luật bảo hiểm Việt Nam với mức tối đa là 60.000.000 vnđ/trường hợp. 

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM : 

 Ăn uống ngoài chương trình,  vui chơi giải trí cá nhân. 

 Chi phí cưỡi voi, xe địa hình tại Buôn Đôn. 

GIÁ VÉ TRẺ EM: 

 Quý khách từ 11 tuổi trở lên mua 01 vé. 

 Trẻ em từ 06 đến 11 tuổi mua ½ vé tour. 

 Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, nếu 

trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 1/2 vé. (Tiêu chuẩn 1/2 vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi 

và ngủ ghép chung phòng với gia đình, vé tham quan cho bé gia đình tự mua nếu có phát sinh). 

 Trong trường hợp trẻ em dưới 5 tuổi muốn có ghế ngồi riêng trên xe, phụ thu 600,000vnd.  

NHỮNG THÔNG TIN QUÝ KHÁCH LƯU Ý 

I. Chương trình tour:  

1. Các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi, sắp xếp lại, nhưng vẫn đầy đủ theo chương trình tour. 

2. Trong trường hợp chương trình tour bị cắt giảm, hủy bỏ, do các điều kiện khách quan bất khả kháng như: Thời tiết 

xấu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh, chính phủ trưng dụng khẩn cấp, hàng không dời hoặc hủy chuyển bay do trục trặc 

kỹ thuật, thì Công ty du lịch sẽ miễn nhiệm và sẽ giải quyết hoàn trả lại chi phí các khoản dịch vụ chưa thực hiện được 

cho Quý khách.  

II. Giấy tờ tùy thân:  

Khi đi tour, Quý khách phải đem theo giấy tờ tùy thân: 

1. Khách Việt Nam: 

- Người lớn và trẻ em trên 14 tuổi: CMND hoặc hộ chiếu. 

- Trẻ em dưới 14 tuổi: Giấy khai sanh (bản chánh). 

2. Khách Nước ngoài: 

- Passport hoặc thẻ xanh, còn hạn sử dụng. 

3. Tất cả giấy tờ là bản chánh, còn hạn sử dụng, hình ảnh rỏ nét. Đăng ký vé theo đúng tên họ trên giấy tờ và sử dụng 

1 loại giấy tùy thân khi mua vé và khi đi tour.  

III. Kiểm tra dịch vụ: 

 Trường hợp đi xe: Trong suốt hành trình tour, đề nghị quý khách giữ đúng vị trí ghế ngồi ban đầu để tiện cho HDV 

điểm danh đoàn.  

 Khách sạn: Theo quy định của các khách sạn, giờ nhận phòng là sau 14 giờ, trả phòng trước 12 giờ. Quý khách cần 

kiểm tra kỹ các giấy tờ cá nhân khi giao và nhận với lễ tân khách sạn. 

IV. Hành lý: 

1. Nếu đi xe nhỏ (16, 29 chỗ)  Quý khách vui lòng không đem theo valy quá lớn, cồng kềnh. 



 

 

V. Quản lý tài sản:  

Nếu có đem theo tư trang, tiền bạc, vật dụng giá trị, đề nghị Quý khách: 

- Tự quản lý kỹ khi đi trên đường.  

- Gởi tại quầy lễ tân khi tới khách sạn hoặc khi đi tham quan.  

- Tại các địa điểm chờ xe, cần chú ý hành lý, bóp ví, điện thoại di động. 

VI. Sức khỏe, an toàn: 

Để chuyến du lịch được vui vẻ, an toàn, đề nghị Quý khách:  

- Người lớn tuổi, hoặc sức khỏe kém, cần đi chung với thân nhân có đầy đủ sức khỏe  

- Người đang mang thai, cần có ý kiến đồng ý cho đi tour của bác sĩ.  

- Tùy theo chuyến du lịch miền biển, miền núi hoặc đồng bằng, Quý khách cần đem theo theo các vật dụng phù hợp để 

tiện sử dụng khi cần thiết.  

- Hỗ trợ hướng dẫn viên trong việc chú ý, chăm sóc người thân nhất là quản lý các trẻ em trong gia đình cẩn thận trong 

những lúc lên xuống xe dọc đường, đi tham quan leo đồi núi, xuống thác sâu, đi tàu đò, tắm biển.v.v. 

- Người lớn tuổi hoặc sức khỏe kém không nên tắm biển, lặn biển, leo núi, xuống thác sâu, và tham gia các trò chơi cảm 

giác mạnh.  

- Cần chú ý vệ sinh thực phẩm, khi ăn uống ngoài các hàng quán.  

VII.  Điểm đón vả trả khách:  

1. Quý khách sẽ được đón và trả về tại địa điểm: 176 Tân Phước, phường 6, quận 10, TP. HCM. 

2. Tùy theo thực tế chương trình tour, nhân viên bán vé và HDV sẽ hẹn cụ thể, đề nghị Quý khách đúng giờ.  

3. Tất cả các lý do trễ xe, tàu, máy bay phát sinh do từ phía khách Công ty du lịch không chịu trách nghiệm, Quý khách 

tự chịu phương tiện đi đến để nhập đoàn.  

VIII. Phương thức thanh toán:  

1. Quý khách có thể thanh toán tiền vé tour 1 lần hoặc nhiều lần và thanh toán đủ trước ngày tour khởi hành.  

  Trước từ 1-3 ngày (cho các tour ngày thường). 

 Trước 3-7 ngày (cho tour Lễ, Tết).  

2. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản:  

3. Quý khách có yêu cầu lấy hoa đơn VAT, cần báo với nhân viên bán vé ngay khi mua vé, trường hợp không báo Công 

ty sẽ xuất chung 1 hóa đơn cho tất cả khách hàng đi trong tour. Quý khác vui lòng nhận hóa đơn (VAT) trễ nhất là 1 

tháng. Sau khi tour kết thúc.  

IX. Điều kiện dời chuyển hoặc hủy tour: 

1) Chuyển qua tour khác: 

 Trước ngày tour khởi hành 7 ngày, Quý khách không bị mất phí. Công ty du lịch sẽ hoàn trả đủ tiền vé. 

 Trước ngày tour khởi hành, trong vòng 2 ngày đến 6 ngày, Quý khách bị mất phí: 

- 10% trên giá tour (đối với tour ngày thường) 

- 30% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết) 

 Trước ngày tour khởi hành, 1 ngày hoặc ngay ngày khởi hành, Quý khách bị mất phí: 

- 20% trên giá tour (đối với tour ngày thường) 



 

 

- 50% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết) 

2) Hủy tour: 

 Trước ngày tour khởi hành 7 ngày, Quý khách bị mất phí: 

- 10% trên giá tour (đối với tour ngày thường) 

- 30% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết) 

 Trước ngày tour khởi hành, trong vòng 2 ngày đến 6 ngày, Quý khách bị mất phí: 

- 20% trên giá tour (đối với tour ngày thường) 

- 50% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết) 

 Trước ngày tour khởi hành, 1 ngày hoặc ngay ngày khởi hành, Quý khách bị mất phí: 

- 50% trên giá tour (đối với tour ngày thường) 

- 100% trên giá tour (đối với tour ngày lễ tết) 

 Ngoài ra tour có đi máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, Quý khách sẽ chịu thêm phí chuyển, hủy vé theo quy định của hãng 

hàng không, hãng tàu.  

Sau cùng, Công ty du lịch kính chúc Quý Khách một chuyến du lịch bổ ích! 

 

 


