
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TÂN SỬU 2021

ĐÀ LẠT -THÀNH PHỐ NGÀN HOA

 Thời gian : 03 ngày 03 đêm

 Phương tiện : Ô TÔ chất lượng cao

 Khởi hành : ngày 13,14/02/2021(mùng 2,3 TẾT ÂL )

ĐÊM 1: SÀI GÒN - ĐÀ LẠT

21h30: Xe và HDV công ty du lịch Thiên Nhiên đón quý khách tại.

 Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 04 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Q1.

Khởi hành đi Đà Lạt. Quý khách tham gia văn nghệ và trò chơi do hướng dẫn viên hoạt náo. Quý

khách nghỉ đêm trên xe.



NGÀY 1: THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT Ăn sáng Ăn trưa Ăn tối
  

06h00: Đến Đà Lạt, đoàn vệ sinh cá nhân, tự do thư giãn sau một

đêm dài trên xe với bầu không khí trong lành và mát mẻ.

Sau đó dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng Thung Lũng Đèn -

với vẻ đẹp xanh tươi, hữu tình. Điểm nhấn mới của Thung

Lũng Đèn là “nấc thang lên thiên đường” “phím đàn trên

mây” đẹp ảo diệu. Đứng từ đây, bạn có thể phóng tầm mắt

xuống không gian bao la bên dưới (Chi phí chụp hình tự

túc)

Đoàn tham quan và chụp hình tại ��nh Đ철ng ��� ��� T�

��u � nơi có những bông hoa c�m t� cầu đẹp đ� bát ngát là

một địa điểm rất th� vị để có được những bức ảnh đẹp. Tại

cây mới đưa vào hoạt động các công trình mới như : Cầu

Bàn Tay Vàng , Nấc Thang Lên Thiên Đường , Cầu Tình

Yêu v.v….

Quý khách tới thăm �hù� Linh Phước một ngôi chùa khá đặc biệt tại Đà Lạt. Đặc biệt là hình tượng

con rồng được chế tác từ hơn 12.000 vỏ chai sành, gây được ấn tượng mạnh cho phật tử cùng các

du khách gần xa mỗi khi tới thăm chùa.

11h30: Đoàn dùng bữa trưa tại Nhà hàng địa phương. Sau đó về Khách sạn nhận phòng, tự do nghỉ ngơi.

15h30: Đoàn khởi hành tham quan:

Quảng trường lâ� viên Đà Lạt - Cùng với hồ Xuân Hương,

nơi đây tạo thành một cụm tham quan được mệnh danh là

trái tim của thành phố Đà Lạt. Quảng trường với hai công

trình mang biểu tượng hoa dã quỳ và nụ hoa atiso nổi bật

giữa trung tâm. Từ khi được xây dựng cho đến nay, quảng

trường luôn xuất hiện trong lịch trình tham quan Đà Lạt của

du khách.

Đoàn tới tham quan Đà Lạt View với khung cảnh “sương khói mờ nhân ảnh”, khuôn viên ngắm

toàn cảnh Đà Lạt thơ mộng và nổi bật lên đó là hình ảnh Cổng Trời Chắc chắn là điểm check-in mới

mẻ không thể bỏ qua cũng là nơi để quý khách thả lòng ngắm thành phố Đà Lạt yên bình mùa đông.

Sau đó dùng cơm tối tại nhà hàng.



BuổiTối:Xe đưa quý khách về khách sạn nghỉ ngơi, tự do khám phá thành phố Đà Lạt.

NGÀY 2: ĐÀ LẠT THÀNH PHỐ NGÀN HOA Ăn sáng Ăn trưa Ăn tối
  

07h30: Quý khách dùng điểm Buffet sáng tại khách sạn.

08h00 : Quý khách thăm cơ sở sản xuất �ứt và các sản ph�m sấy khô

miễn phí, tại đây quý du khách có thể thưởng thức, ngoài ra

quý khách có thể mua về làm quà cho bạn bè và người thân.

Đoàn khởi hành tham quan Đường ��� Đất Sét với lối kiến

tr�c lạ và các hình thù ngộ nghĩnh những nghệ nhân nơi đây

đã tạo ra một Đà Lạt thu nhỏ. Và đặc biệt hiện tại nổi lên với

địa điểm check in triệu vew � �철 Vô �ực � Nơi tình yêu bắt

đầu nằm bên cạnh Hồ Tuyền Lâm với vẻ đẹp tuyệt sắc của

n�i rừng đem lại sự thích th� cho du khách.

11h30: Ghé đến An Sơn �철, cảm giác đầu tiên bạn cảm nhận được

chính là nét nhẹ nhàng, thư thái len lỏi trong không gian,

khiến lòng người bất giác cũng gõ nhịp thảnh thơi, dịu dàng.

Là khu �m thực sinh thái, An Sơn Hồ được thiết kế đầy khéo

léo, kết hợp với “vốn liếng” thiên nhiên hữu tình của Đà Lạt,

tạo nên một khuôn viên đậm chất riêng, mang đến cho thực

khách ghé thăm cảm giác thích th� ngay từ buổi đầu ghé đến ,

Nơi đây còn được gọi với cái tên Phượng ��àng �ổ Trấn

Đà Lạt đoàn ăn trưa tại nhà hàng sau đó về lại khách sạn nghĩ

ngơi.

15h00 : Đoàn ghé tham quan trang trại c�n Puppy F�r� với khoảng

100 con c�n, từ Alaska, Pug, Corgi mông tròn hay Puddle

đều có mặt đầy đủ để quý khách thoải mái vui đùa. Bên cạnh

đó, Quý khách còn được tham quan vườn cà chua dâu công

nghệ cao, tận hưởng không khí trong lành cùng rau quả sạch

chu�n nhà trồng. Và những ngọn đồi đầy hoa thật nên thơ.

BuổiTốiQuý khách dùng bữa tối với buffet rau. Sau đó quý khách về khách sạn nghỉ ngơi. Quý khách tự do

dạo phố, ngắm �철 Xuân �ương trong tiết trời se lạnh của thành phố cao nguyên hoặc thưởng thức

đặc sản: “Sữ� đậu nành nóng, Mè đen, B�nh tr�ng trứng nướng và �hè hé tại phố n�i sương �ù”



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

NGÀY 3 : ĐÀ LẠT - SÀI GÒN Ăn sáng Ăn trưa Ăn tối
 

06h30: Dùng điểm tâm sáng. Quý khách trả phòng khách sạn. Đoàn

mua sắm tại Chợ Đà Lạt. Sau đó khởi hành về TP.HCM.

11h30: Đoàn dừng chân tại nhà hàng Tâ� �hâu Lộc An, dùng cơm

trưa tại đây. Quý khách thưởng thức đặc sản trà, cà phê miễn

phí.

18h30: Dự kiến về tới TP Hồ Chí Minh.G� W�rld gửi lời tri ân và
cảm ơn đến quý khách. Chia tay và hẹn gặp lại !!!

 CHI PHÍ BAO GỒM:

 Xe đời mới có máy lạnh, đưa đón khách đi theo chương trình tour

NGÀY KHỞI
HÀNH KHÁCH SẠN

BẢNG GIÁ TOUR VNĐ/KHÁCH – KHÁCH SẠN 3*

NGƯỜI LỚN
TRẺ EM

(Từ 5t -> dưới 10t)
TRẺ EM

(Từ 1t -> dưới 5t)
13/02/2021
(Tối M2 Tết)
14/02/2021
Tối M3 Tết

2 SAO 3.290.000 2.290.000
Miễn phí

3 SAO 3.790.000 2.690.000
Phụ thu phòng đơn K/S 3*: 1.500.000 vnđ/khách/phòng Standard
Phụ thu phòng đơn K/S 2*: 1.100.000 vnđ/khách/phòng Standard



 Lưu tr�: 2 đêm khách sạn theo tiêu chu�n ngay trung tâm, gần chợ đêm (2-4 khách/phòng)

+ Khách sạn 2 sao: Sweet Lavender Hotel…hoặc khách sạn tương đương khác.

+ Khách sạn 3 sao : Roy Đà Lạt Hotel…hoặc khách sạn tương đương khác.

(Lưu ý: Khi đăng kí tour quý khách vui lòng báo cơ cấu phòng sớm để cty có thể sắp xếp theo đ�ng

yêu cầu của dựa vào quỹ phòng Tết sẵn có)

 Ăn uống theo �m thực địa phương:

+ 03 bữa sáng:

- K/s 2 sao: 03 bữa sáng tô và ly

- K/s 3 sao: 01 bữa sáng tô và ly + 02 bữa buffet tại khách sạn

+ 05 bữa chính: thực đơn đa dạng phong phú.

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

 Vé vào cổng tham quan các thắng cảnh như chương trình

 Khăn lạnh, nước uống trên đường (1 khăn, 1 chai/ ngày)

 Quà tặng nón du lịch

 Bảo hiểm du lịch mức đền bù tối đa 20.000.000 VND/Trường hợp

 CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM:

 Vui chơi giải trí cá nhân, và các chi phí ăn uống ngoài chương trình tour

 Tiền tip cho HDV và tài xế.

 VAT 10%

 QUY ĐỊNH HOÀN HỦY: Ngay sau khi đăng kí tour, cọc 50% tổng giá tour, Phần còn lại Vui lòng thanh

toán trước 15 ngày khởi hành.

 Hủy tour sau khi đăng ký phí phạt 50% tiền cọc

 Hủy tour trước 45 ngày phí phạt = 70% tổng giá tour chương trình (Tính theo ngày làm việc)

 Hủy tour trước 30 ngày phí phạt = 80% tổng giá tour chương trình (Tính theo ngày làm việc)

 Hủy tour trước 25 ngày phí phạt = 90% tổng giá tour chương trình (Tính theo ngày làm việc)

 Sau thời gian trên phí phạt = 100% tổng giá trị chương trình (Tính theo ngày làm việc)

 Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn điện thoại

và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.

 Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết

 LƯU Ý:



 Chương trình phụ thuộc vào tình hình phòng trống của khách sạn, trường hợp nếu khách sạn đã hết phòng

hoặc loại phòng như yêu cầu vào ngày quý khách đặt, nhân viên book vé s� tư vấn đổi sang một loại

phòng khách hoặc một khách sạn khác tương đương cho quý khách

 Tour đảm bảo khởi hành từ 10 khách trở lên, trường hợp không đủ khách khởi hành, ch�ng tôi s� tư vấn

dời tour sang ngày khởi hành gần nhất.
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