CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

ĐÀ LẠT - THÀNH PHỐ NGÀN HOA

Thời gian : 03 ngày 02 đêm
NGÀY 01

Phương tiện : Xe máy lạnh

TP.HCM – ĐÀ LẠT

Khởi hành : Thứ 6 hàng tuần
Ăn Sáng


Ăn Trưa


Ăn Tối


Buổi sáng 05h30 Xe và HDV Go World đón khách tại điểm tập hẹn ở TP.HCM, ổn định hành lý theo
xe, điểm danh số lượng. Khởi hành đi Đà Lạt, trên xe HDV giao lưu và phổ biến những thông
tin cần thiết cho chuyến đi của đoàn.
Đoàn ăn sáng tại nhà hàng ở Dầu Giây.
Tiếp tục lộ trình, trên xe đoàn tham gia các trò chơi vui nhộn, hát cho nhau nghe, đố vui có
thưởng,…
Buổi trưa

Đoàn ăn trưa tại nhà hàng ở Bảo Lộc.
Sau đó, đoàn tiếp tục hành trình đến Đà Lạt.

Buổi chiều Đến Đà Lạt, Xe đưa đoàn đến tham quan, check in Quê Garden - tiểu Nhật Bản đẹp đến
nao lòng người giữa lòng Đà Lạt, đây là một địa điểm mới nổi tiếng và rất thu hút giới trẻ
bởi những chậu cây bonsai đươc cắt tỉa chu đáo cùng những chú cá Koi.
Xe đưa đoàn đến khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi.
Buổi tối

Xe và HDV đón đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng.
Quý khách có thể dạo chơi, khám phá ẩm thực và mua sắm tại chợ Đà Lạt hoặc dạo quanh
hồ Xuân Hương cảm nhận không gian đặc trưng miền cao nguyên.(chi phí tự túc)

NGÀY 02

ĐÀ LẠT – TP TÌNH YÊU VÀ NỔI NHỚ

Ăn Sáng


Ăn Trưa


Ăn Tối
Tự túc

Buổi sáng Ăn sáng buffet tại khách sạn.
08h00 Xe và HDV đưa quý khách đến TTC World – Thung lũng Tình yêu (hợp nhất 2 khu
Thung lũng Tình yêu và Đồi Mộng Mơ). Được xem là viên ngọc quý không tỳ vết, dường
như khiến cặp tình nhân nào cũng ao ước một lần chạm đến, say đắm lòng người bởi cảnh
đẹp mê hồn, những công trình mang đậm dấu ấn lãng mạn. Giống như tình yêu sét đánh,
nơi này khiến ta yêu ngay từ giây phút đầu tiên.
Tại đây, Quý khách thoải mái tham quan không lối về với xe điện di chuyển khắp 8 phân
khu tại KDL:


Khu vực cổng vào: Dãy phố cổ Hội An, thung lũng Trà, Quảng Trường,…



Khu vực trung tâm thung lũng tình yêu: Mê Cung Tình Yêu, khu trưng bày tượng Sáp,
tiểu cảnh hồ tiên – bàn cờ, game thực tế ảo,..



Khu vực trung tâm đồi mộng mơ: Nhà truyền thống, Hồ Rồng, Nhà cổ, vườn hoa,…



Khu vực làng văn hóa dân tộc: mô hình nhà quốc hội Mỹ, vườn văn hóa dân tộc, nhà
trưng bày nhạc cụ dân tộc, tiểu vạn lý trường thành,..



Khu vực bến thuyền: cây tình yêu, đạp vị, cầu thang sách



Khu vực hoa viên Venus: Vườn hồng hạc, phố hoa, nguyệt vọng lầu, cầu tình yêu,…



Khu vực đồi vọng cảnh: vườn hoa hồng, vườn thượng uyển, khu trưng bày rông công,..



Khu vực thung thũng ngàn hoa: 30 tiểu cảnh kỳ quan, vườn dâu nhà kính, vườn ươm,
thảm hoa, vườn hoa Cẩm Tú Cầu

Buổi trưa

Đoàn tập trung tại nhà hàng dùng buffet trưa 30 món tại KDL. Sau đó, xe đưa đoàn về
khách sạn nghỉ ngơi.

Buổi chiều

15h00 Đoàn tiếp tục tham quan Nhà Ga Xe Lửa Đà Lạt là một trong hai di tích cấp quốc
gia được chính phủ công nhận tại Đà Lạt, đây là nhà Ga tọa lạc tại độ cao hơn 1500m so với
mực nước biển và cũng là một trong những nhà Ga cổ kính nhất Đông Dương. Quý khách
tham quan chụp hình.

Tiếp tục xe đưa đoàn đến khu Quảng Trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương tự do chụp hình
biểu tượng Đà Lạt và cảm nhận nét văn hóa đặc trưng người Đà Lạt.
Ghé cửa hàng đặc sản Đà Lạt để mua sắm làm quà cho người thân.
Buổi tối

Về lại khách sạn nghỉ ngơi. Quý khách có thể dạo chơi, khám phá ẩm thực và mua sắm
tại chợ Đà Lạt hoặc dạo quanh hồ Xuân Hương cảm nhận không gian đặc trưng miền
cao nguyên.(ăn tối tự túc)

NGÀY 03

Ăn Sáng

ĐÀ LẠT – TP.HCM

Ăn Trưa



Ăn Tối



Buổi sáng Ăn sáng và làm thủ tục trả phòng.
09h00

Đoàn tập trung và khởi hành đến Đường Hầm Đất Sét –
nơi các công trình nghệ thuật với những tác phẩm điêu
khắc bằng đất nung hoành tráng, ấn tượng được sách Kỷ
Lục Việt Nam công nhận như: Ga xe lửa, dinh Bảo Đại,
Đại học Đà Lạt, nhà thờ Con Gà, sân bay Liên Khương,
đường cao tốc, hồ Tuyền Lâm, thung lũng Tình yêu…).
Nổi tiếng là “hồ vô cực” thu hút nhiều du khách đến
tham quan hiện nay.

11h00

Khởi hành về TP.HCM.

12h00

Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng và tự do mua sắm đặc sản về làm quà cho người thân.

13h00

Tiếp tục hành trình về TP.HCM.

19h00

Về tới điểm hẹn đón khách ban đầu ở TP.HCM, kết thúc chương trình. Go World Travel
chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong những hành trình tiếp theo.
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

GIÁ DỊCH VỤ CHO 01 KHÁCH (VND/KHÁCH)
TIÊU CHUẨN

GIÁ DỊCH VỤ

KHÁCH SẠN 3 SAO

2,590,000
2,990,000

KHÁCH SẠN 4 SAO

PHỤ THU
PHÒNG ĐƠN

700,000
1,000,000

GÍA TOUR BAO GỒM:
1. Xe vận chuyển máy lạnh chất lượng, lái xe thân thiện, nhiệt tình…
2. Khách sạn 3-4 sao: Tiêu chuẩn: 02 khách/ phòng (lẻ nam hay nữ ghép phòng 03 khách).
Khách sạn 3 sao: Mai Thắng, Mai Vàng, Rum Vàng, Thi Thảo,…
Khách sạn 4 sao: Sài Gòn Đà Lạt, Sammy, Bavico, TTC,…
(khách sạn tương đương)
3. Vé vào cửa một lượt tham quan các điểm theo chương trình.
4. Nước và khăn trên xe ôtô: 03 chai nước 500ml + 03 khăn lạnh/người/tour
5. Hướng dẫn viên tiếng Việt chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo.
6. Ăn uống trong chương trình: 03 Bữa chính với thực đơn thay đổi thường xuyên + 01 bữa buffet
trưa 30 món tại TTC Thung Lũng Tình Yêu
8. Bảo hiểm du lịch mức: 20.000.000 VND
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
 Chi phí cá nhân ăn uống, vui chơi ngoài chương trình
 Thuế VAT
 Bữa tối ngày 2
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).
*** Trường hợp trẻ em dưới 05 tuổi muốn có ghế ngồi riêng trên xe, phụ thu 550.000 vnđ/bé.
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.

VII.

Cần chú ý vệ sinh thực phẩm, khi ăn uống ngoài các hàng quán.
Điểm đón vả trả khách:

1. Quý khách sẽ được đón và trả về tại địa điểm: Cung văn hóa lao động TP.HCM - 55B Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
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!

