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(Thời gian: 03 Ngày 03 Đêm & Phương tiện: Ôtô) 

“Code: DL_3.3” 

ĐÊM 1: (…12/2019) TP. HCM – ĐÀ LẠT  (320Km: Nghỉ đêm trên xe với ghế ngã mềm hiện đại) 
21h30 Xe và HDV Cty DL Khám Phá Mới đón Quý khách tại điểm hẹn. Khởi hành đi Đà Lạt. 
NGÀY 1: (…12/2019) THẮNG CẢNH ĐÀ LẠT                    (Ăn Trưa + Tối) 
06h30 Quý khách đến check_in “Thung lũng đèn Càfe”, vệ sinh cá nhân. Sáu đó. Quý du khách thưởng 

thức Cà phê, các món điểm tâm và thưởng ngoạn sương mù và các view tuyệt đẹp, chụp hình với 
chiếc cầu lên thiên đường, con đường chong chống, các vườn hoa… 

08h00 Quý khách viếng Chùa Linh Phước - “chùa ve chai”, được khởi công xây dựng vào năm 1949 – 
1953, với kiến trúc khảm sành trang trí nhiều màu sắc, vô số họa tiết rồng được chế tác tỉ mỉ. 
Trung tâm tầng một là chánh điện, tầng hai là Lầu Đại Bi thờ 108 tượng thiên thủ thiên nhãn và 
chuông cổ. Bên phải chùa là Hoa long viên, nổi bật là con rồng dài 49 mét, vây rồng được làm từ 
50.000 vở chai bia. Miệng rồng che phủ đầu tượng phật Di Lặc. 
Linh tháp cao 7 tầng bên trong tòa tháp có đại hồng chung nặng 8.500 tấn, được xác định là đại 
hồng chung lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh là tượng Phật Bà Quan Âm được kết từ 700.000 bông 
hoa bất tử, cao 18 mét, đạt kỷ lục châu Á. 
Bên cạnh tháp Linh Tự là điện thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, điện thờ gồm 3 tầng. Ở giữa điện là 
tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát được đúc bằng bê tong cốt thép cao 17 mét, xung quanh với 324 
tượng phật. Là ngôi chùa xác lập nhiều kỷ lục Guiness nhất châu Á. 

11h30 Quý du khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. Sau đó, đến Khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 
14h00 Tham quan Đồi chè Cầu Đất - là địa điểm dành cho các đôi “Uyên ương’ chọn Album ảnh cưới, 

luôn thay đổi từng ngày và không bao giờ chán với du khách mỗi khi đến đây.  
Quảng trường Lâm Viên: Được xây dựng vào năm 2009 với diện tích 72.000m2, bên trên có 
Búp và Bông Hoa Dã Quỳ, dưới có Siêu thị BigC và có sân quảng trượng rộng lớn với nhiều 
hoạt động vui chơi giải trí hàng đêm cho người dân TP. Đà Lạt và Du khách tham quan mua sắm, 
là điểm sống ảo tuyệt nhất mà không ai đến thành phố ngàn hoa. Quý khách cùng Du Lịch Khám 
Phá Mới tìm hiểu xem nơi đây có gì mà lại thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan như vậy nhé! 
Nhà thờ con gà hay Nhà thờ Chánh Tòa: là một trong những kiến trúc cổ xưa tiêu biểu còn xót 
lại từ thời Pháp thuộc. Sở dĩ nhà thờ có tên gọi là con gà vì trên đỉnh tháp Thánh Giá có tượng con 
gà lớn… 

18h00 Quý khách dùng cơm tối, sau đó, hòa mình vào không khí Lễ hội Đà Lạt Festival Hoa với nhiều 
tiết mục hoành tráng lệ tại Khu vực Quảng Trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương… Tham quan 
Khu ẩm thực “chợ đêm âm phủ” thưởng thức sữa Đậu nành, Bánh tráng nướng, Kem Bơ… (Ngủ 
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đêm tại Đà Lạt) 

NGÀY 2: THÁC VOI – KHU VƯỜN PHẬT - LINH ẤN TỰ  (60Km Ăn Sáng + Trưa + Tối) 
07h00 Quý khách dùng điểm tâm Bún Bò Huế đặc vị thơm ngon. Sau đó. Đoàn tham quan và thưởng 

thức Càfé Mê Linh – nơi nuôi dưỡng các chú Chồn, để tinh chế Cà phê Chồn  đặc vị thơm ngon, 
Nông trại Cà Phê và các vườn hoa Hướng Dương, Hoa cải Trắng – Vàng. 
Tiếp tục tham quan Thác Voi – là ngọn thác hùng vĩ và vẻ đẹp hoang sơ nhất Đà Lạt. 
Viếng Khu vườn Phật tại Linh Ấn Tự và chiêm bái tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát cao 
nhất Đà Lạt - Lâm Đồng hiện nay. 

11h30 Đoàn dùng bữa trưa với tiệc Buffet rau hoành tráng. Sau đó, về Khách sạn nghỉ ngơi.  
14h30 Đoàn tham quan Langbiang Farm – là nơi chuyên giống Hoa – Nông nghiệm sạch, với các vườn 

hoa, rau, trái Dâu Tây trong nhà kính rất sạch sẻ. Quý khách có thể thưởng thức Cà fe và các loại 
nước trái cây đặc biệt thơm ngon.  
Tiếp tục tham quan vườn Dâu Tây – với cách ươm và trồng theo công nghệ Nhật Bản.  

16h00 Tham quan Khu vực Quảng Trường Lâm Viên, giới thiệu quảng bá thương hiệu “Đà Lạt – Kết 
tinh kỳ diệu từ đất lành” hòa nhập vào lễ hội Festival tôn vinh các thương hiệu nông sản Đà Lạt 
với các sản phẩm rau. Hoa, café , chè và các loại mô hình canh tác khác… 

18h00 Quý khách dùng cơm tối, sau đó, hòa mình vào không khí Lễ hội Đà Lạt Festival Hoa, thưởng 
thức sữa Đậu nành, Bánh tráng nướng, Kem Bơ… (Ngủ đêm tại Đà Lạt) 

 
NGÀY 3: (…..12/2019) ĐÀ LẠT - SÀI GÒN (320Km: Ăn Sáng + Trưa) 
07h00 Quý khách dùng điểm tâm. Làm thủ tục trả phòng. Tham quan mua sắm tại chợ Đà Lạt. Sau đó, 

Khởi hành trở về TP. Hồ Chí Minh. 
10h30 Đoàn dừng chân tại chân Tâm Châu, thưởng thức Trà - Café miễn phí. Dùng cơm trưa. Sau đó 

tiếp tục hành trình trở về Sài Gòn. 
17h00 Quý khách về đến điểm hẹn_TP. Hồ Chí Minh, HDV thay mặt công ty gửi lời cám ơn, chia tay 

đoàn và hẹn gặp lại.! 

GIÁ TOUR DÀNH CHO KHÁCH GHÉP ĐOÀN:  1.590.000 VNĐ / KHÁCH 

KHÁCH SẠN 3 SAO 1.890.000 VNĐ / KHÁCH 
KHÁCH SẠN 4 SAO 2.290.000 VNĐ / KHÁCH 
KHÁCH SẠN 5 SAO 2.890.000 VNĐ / KHÁCH 
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Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, nhưng vẫn đảm bảo 
tham quan đầy đủ các địa điểm trong chương trình. (Giá Tour không áp dụng các ngày Lễ / Tết) 
GIÁ TOUR BAO GỒM: 
Vận chuyển: Xe du lịch ghế bật mềm, đời mới, loại 16 - 30 - 45 chỗ, đưa đón tham quan suốt hành trình.  
Khách sạn tiêu chuẩn tương đương 2 sao: (2 - 4 khách / phòng).  
 Phụ phí phòng 1 khách: 400.000đ / khách / phòng. 
 Phụ phí phòng 3 khách: 50.000đ / khách / đêm. (Phòng 2 giường) 
Phí Tham Quan theo chương trình:  
 Lái xe và HDV kinh nghiệm, nhiệt tình vui vẻ phục vụ Quý khách suốt tuyến. 
Quà Tặng:  - Nón Lưỡi trai + Khăn lạnh + nước suối (1 khăn + 2 chai 350ml/ngày). 
Bảo Hiểm: - Bảo hiểm DL với mức 20.000.000 VND/người/ngày. (Cty CPBHQT AAA). 
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 
 Quý khách tự túc chi phí thưởng thức Cà fé, nước trái cây và Kem bơ tại các điểm tham quan. 
 Các dịch vụ trong khách sạn và các bữa ăn như: Nước ngọt, Rượu - Bia hoặc đồ uống khác, điện thoại, 

giặt ủi, các loại bánh – kẹo –Mì tôm và nước trong mini bar và chi phí trẻ em dưới 5T và mua sắm khác. 
 Tips cho HDV và Lái xe… (Tự nguyện) 
ĐỐI VỚI TRẺ EM: 
 Trẻ em (từ 10 tuổi trở lên) 100% tiền tour (chế độ ăn riêng, giường riêng như người lớn) 
 Trẻ em (từ 5 tuổi đến dưới 9 tuổi) 50% tiền tour (chế độ ngồi riêng, ăn riêng, ngủ chung giường 

người thân)  
 Trẻ em (từ 2 đến dưới 5 tuổi) MIỄN PHÍ (Chi phí tự túc, ngủ chung giường người thân) 
 Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Từ trẻ thứ 2 phải mua ½ vé người lớn. 
ĐĂNG KÝ TOUR - HỦY TOUR VÀ THANH TOÁN: 

I.  Đối với khách lẽ ghép đoàn: 
 Đăng ký Tour trực tiếp tại VP_Du Lịch Khám Phá Mới: 101 Đường Đào Duy Từ, P. 5, Quận 10. 
 Qúy khách đặt cọc trước 50% và 50% còn lại hướng dẫn viên sẽ thu trên xe vào ngày đi. Sau khi nhận 

được tiền cọc, nhân viên giao dịch sẽ gửi đến quý khách phiếu xác nhận dịch vụ tour.  
 Qúy khách điền đầy đủ  thông tin (Họ tên, Năm sinh, CMND) của những người tham gia tour cho 

nhân viên của Du Lịch Khám Phá Mới. 
II. Đặt qua Online hoặc nhà cung cấp bán hàng Online: 

1. Sau khi quý khách đã thống nhất với bộ phận kinh doanh Du Lịch Khám Phá Mới về dịch vụ Tour. 
2. Qúy khách chuyển cọc 50% vào số tài khoản tên: NGUYỄN TRƯỜNG LÂN với các số tài khoản: 

- 0071001902661 – Vietcombank – TP. HCM 
- 69886688 – ACB – PGD Nguyễn Tri Phương. 
- Đối với Quý khách hàng muốn xuất Hóa đơn GTGT (Cty chịu trách nhiệm xuất hóa đơn với phí 

GTGT là 10%, vui lòng thanh toán chuyển khoản vào tài khoản Cty trên => 20 Triệu đồng với 
thông tin chuyển khoản như sau): 

- Tên tài khoản: Công ty TNHH MTV Du Lịch Khám Phá Mới 
- Số tài khoản: 83446989 – Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB – PGD Nguyễn Tri Phương.  

Lưu ý: Khi chuyển khoản quý khách vui lòng ghi rõ nội dung chuyển khoản như sau: Họ tên _ Số điện 
thoại_ Tên tour đăng ký. 

- Sau khi chuyển khoản: Quý khách vui lòng thông báo cho nhân viên chăm sóc hoặc người đại 
diện công ty để được xác nhận. Quý khách nhận xác nhận qua Mail hoặc điện thoại. 

- Sau khi nhận được tiền cọc, bộ phận kế toán sẽ liên hệ quý khách để gửi phiếu xác nhận qua mail 
hoặc zalo,facebook 

III. Điều kiện hủy tour: 
 Hủy tour trước ngày khởi hành 15 ngày, chi phí không hoàn lại là 10% giá tour. 
 Hủy tour trước ngày khởi hành từ 06 - 14 ngày, chi phí không hoàn lại là 50% giá tour. 
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 Hủy tour trước ngày khởi hành từ 04 - 06 ngày, chi phí không hoàn lại là 100%. 
 Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết. 
 Mỗi đợt khởi hành tối thiểu 10 khách và tối đa là 40 khách/đợt. Trong trường hợp số lượng khách không 

đủ để khởi hành, qúy khách sẽ được dời ngày khởi hành vào đợt gần nhất còn chỗ. 
Lưu ý: Thông tin cần biết khi tham gia chương trình: 
 Quý khách mang theo hành lý gọn nhẹ và tư trang tự bảo quản trong quá trình tham quan. 
 Quý khách cần mang theo giày đi bộ, máy chụp hình-quay phim, kính mát, kính bơi, kem chống nắng và 

các loại đồ dùng cá nhân thuốc men theo chỉ định khác… 
 Trước khi đăng ký tour du lịch xin Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình tour, điều khoản, giá tour 

bao gồm cũng như không bao gồm trong chương trình. Trong trường hợp Quý khách không trực tiếp 
đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ 
người đăng ký cho mình. 

 Giấy CMND / Giấy QCD / Hộ chiếu (passport) của Quý khách phải có chữ ký, còn thời hạn sử dụng 
trên 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Trẻ em dưới 14 tuổi phải có giấy khai sinh, nếu đi kèm người thân, 
phải có giấy Ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. (bản chính). 

 Quý khách từ 70 tuổi trở lên vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour). 
 Quý khách từ 70 tuổi đến 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch 

nước ngoài của bác sĩ và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi theo. 
 Quý khách mang thai vui lòng báo cho nhân viên bán tour để được tư vấn thêm thông tin. Không nhận 

khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lý do an toàn cho khách. 
 Quý khách có yêu cầu ở phòng đơn, vui lòng thanh toán thêm tiền phụ thu. Hai người lớn được ngủ kèm 

1 trẻ em. 
 Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng hàng không nên trong một số trường hợp giờ bay có thể thay 

đổi mà không được báo trước. 
 Công ty được miễn trừ trách nhiệm trong quá trình thực hiện tour nếu xảy ra các trường hợp bất khả 

kháng do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, đình công, bạo động, chiến tranh hoặc do máy bay, xe lửa, tàu 
thủy, xe điện bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật… dẫn đến tour không thể thực hiện tiếp 
được, công ty sẽ hoàn trả lại tiền tour cho Quý khách sau khi đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực hiện 
như phí làm visa, vé máy bay, dịch vụ ăn ở… và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí 
nào khác. 

 Mọi thắc mắc về chương trình tour và hướng dẫn: xin vui lòng phản hồi dịch vụ thông qua Mail: 
info@newdiscovery.vn hoặc số điện thoại CSKH: 0919.515.059 – 0919.623.535 

THỰC ĐƠN THAM KHẢO: 
 
Ngày 1: Quý khách tự túc Thức uống: Quý khách tự túc 
Ăn trưa: Nhà hàng Đà Lạt V… 

1. Salad trộn trứng 
2. Sườn non xào chua ngọt. 
3. Cá bông lau kho tộ. 
4. Cải thìa xào dầu hào. 
5. Đậu hủ sốt cà. 
6. Lẩu gà lá giang. 
7. Cơm trắng. 
8. Tráng miệng: Trái cây + trà đá. 

Ăn tối: Nhà hàng Long…. 
1. Tả pí lù + mì tam tơ. 
2. Súp măng cua. 
3. Nai xào lăn. 
4. Cá hấp dấm. 
5. Bò tái chanh. 
6. Cơm chiên dương châu. 
7. Rượu Dâu. 
8. Tráng miệng: Trái cây + Trà đá. 

Ngày 2: Ăn sáng: Bún Bò Huế Thức uống: Café / Nước ngọt / Sữa đậu nành 
Ăn trưa: Buffet Rau 

1.  
Ăn tối: Nhà hàng Chư… 
1. Canh Atiso hầm xương. 
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2. Cá chiên mắm xoài. 
3. Gà xào sả ớt 
4. Tôm xào bông cải. 
5. Salad trộn dầu dấm. 
6. Cơm trắng 
Tráng miệng: Trái cây + Trà đá. 

Ngày 3: Ăn sáng: Bún Bò Huế Thức uống: Café / Nước ngọt / Sữa đậu nành 
Ăn trưa tại Tâm Châu 

1. Rau xào thập cẩm             
2. Heo rừng (f1) xào sả ớt    
3. Thịt kho đậu                     
4. Cá kho tộ      
5. Canh bò rau răm                     
6. Salad tam sắc            
7. Cơm trắng - Trà đá   
8. Tráng miệng 

 

 


