ĐÀ LẠT: THUNG LŨNG VÀNG – CÀ PHÊ MÊ LINH - FRESH GARDEN - HẦM RƯỢU VANG
VĨNH TIẾN – DINH BẢO ĐẠI ( TẾT NGUYÊN ĐÁN)
Độ dài tour
Chương trình tham khảo
Ngày khởi hành

3 ngày 2 đêm
13, 14/2

Du ngoạn phong cảnh cao nguyên với các địa danh nổi tiếng của Đà Lạt như: Thung Lũng Vàng, chinh phục đỉnh
Langbiang hùng vĩ...
Khám phá và check in các điểm du lịch nổi tiếng như: Cà Phê Mê Linh, Fresh garden, Hầm rượu vang Vĩnh Tiến…
Tìm hiểu văn hóa Tây Nguyên.
Có thể thưởng thức các món ngon ở chợ đêm: Sữa đậu nành, khoai lang, bắp nướng mở hành.

Ngày 1: HÀ NỘI - NỘI BÀI - ĐÀ LẠT
Xe và HDV Quý khách tại 33 Tràng Thi đưa ra sân bay Nội Bài, đáp chuyến bay cất cánh lúc điĐà Lạt. Đến sân bay Liên Khương,
xe và HDV đón đoàn đi ăn trưa tại nhà hàng.
Dự kiến chuyến bay cất cánh lúc 07h20
Quý khách khởi hành đi tham quan:
Nhà ga Đà Lạt: nhà ga tàu hỏa của thành phố Đà Lạt. Đây được xem là nhà ga lâu đời nhất ở Việt Nam và Đông Dương
Nhà thờ Domaine de Marie: Nhà thờ được thiết kế xây dựng theo phong cách Châu Âu thế kỉ XVII
Ăn trưa tại nhà hàng
Quý khách tiếp tục đi tham quan:
Thung lũng vàng:là một điểm du lịch kết hợp hài hòa giữa những điểm nổi bật vốn có của địa hình tự nhiên và bàn tay sắp đặt
tài hoa của con người.Quý khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng cơ hội khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên với muôn sắc
hoa lung linh dưới ánh nắng mai, rực rỡ giữa trưa hè tĩnh lặng và trong lành trong sương chiều bảng lảng
Lựa chọn thêm: thung lũng tình yêu (phụ thu thêm 200.000đ/ khách): Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5km thung
lũng tình yêu có địa chỉ tại số 7 Mai Anh Đào Phường 8 Thành Phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng là một khu du lịch đầy thơ mộng luôn cuốn
hút mọi du khách gần xa tới tham quan.
Chân núi Lang Biang: Quý khách chụp hình lưu niệm và chinh phục đỉnh Langbiang cao 2176m được mệnh danh là nóc nhà
của Đà Lạt, quý khách có thể đi xe jeep lên đỉnh để ngắm toàn cảnh Đà Lạt và hồ Suối Vàng. (xe Jeep tự túc).
Ăn tối tại nhà hàng

Nghỉ đêm tại Đà Lạt.

Ngày 2: THAM QUAN ĐÀ LẠT
Sau bữa sáng, Quý khách khởi hành tham quan thành phố Đà Lạt:
Cà phê Mê Linh : quán cà phê chồn có cảnh đẹp ngất ngây, cùng nhìn ngắm những chú chồn đang vô tư gặm nhắm những trái
cà phê chín đỏ mọng, tìm hiểu thêm về cách thức để làm ra cà phê chồn đúng chất.

Lựa chọn 1
Fresh Garden : được phủ đầy các loại hoa như Lavender, Ngọc Thảo, Phong Lữ, Dạ Yến Thảo, Thạch Thảo, Cẩm Tú Cầu, Thu
Hải Đường…

Lựa chọn 2:
Hầm rượu vang Vĩnh Tiền: Nơi lưu giữ nhiều loại rượu vang nổi tiếng Đà Lạt.
Ăn trưa tại nhà hàng
Quý khách tiếp tục đi tham quan:

Lựa chọn 1:
Dinh Bảo Đại : vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn, đồng thời cũng là vị hoàng đế cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam
Lựa chọn 2:
Biệt điện trần Lệ Xuân:không chỉ là một điểm du lịch hấp dẫn bởi nét đẹp độc đáo trong kiến trúc và lối trang trí xa hoa, lộng
lẫy… mà còn là một trong những chứng tích lịch sử vô giá của dân tộc.

Tự do mua sắm đặc sản Đà Lạt
Quý khách tự do ăn tối & tự do khám phá Đà Lạt về đêm.

Nghỉ đêm tại Đà Lạt.

Ngày 3: ĐÀ LẠT - HÀ NỘI

Sau bữa sáng tại khách sạn, Quý khách tham quan:

Chụp hình lưu niệm tại Quảng Trường Lâm Viên: nơi có nhiều hoạt động giải trí ấn tượng kết hợp với công trình nghệ thuật là
khối bông hoa dã quỳ khổng lồ và khối nụ hoa được thiết kế bằng kính màu lạ mắt.
Đến giờ đoàn khởi hành ra sân bay Liên Khương, làm thủ tục lên chuyến bay về Nội Bài.
Dự kiến chuyến bay cất cánh lúc 10h15
Đến sân bay Nội Bài, xe đón đoàn về điểm hẹn ban đầu & HDV chia tay quý khách - Kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại trong những
chuyến đi tiếp theo!

Đã bao gồm
Xe vận chuyển theo chương trình từ Đà Lạt; xe đón tiễn sân bay Nội Bài.
Phòng tiêu chuẩn khách sạn 3 sao: 02 người lớn/phòng, trường hợp lẻ nam hoặc nữ ngủ ghép 3 người/ phòng.
Các bữa ăn theo chương trình:
Mức ăn chính: 150.000đ/suất x 03 bữa.
Mức ăn sáng: 02 bữa theo tiêu chuẩn tại khách sạn.
Hướng dẫn viên đón tiễn tại sân bay Nội Bài và HDV phục vụ từ Đà Lạt.
Vé thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất theo chương trình.
Bảo hiểm du lịch mức trách nhiệm cao nhất 60.000.000đ/vụ/ người.
Nước uống 1 chai/ngày.
Mũ du lịch Vietrantour.
Vé máy bay khứ hồi HN – Đà lạt – HN: vé khuyến mãi, không hoàn, không hủy, không đổi tên và không đổi chuyến bay.

Chưa bao gồm
Tiền bồi dưỡng cho HDV và lái xe. Phụ thu khách nước ngoài.
Chi phí khác không đề cập trong phần bao gồm.
Hành lý ký gửi
Các lựa chọn tham quan thêm trong chương trình: Xe Jeep lên Langbiang, vé máng trượt Dantala

Thuế VAT.
Phí nghỉ phòng đơn, kê giường phụ, đồ uống.
Chi phí cá nhân, tham quan, vui chơi, giải trí ngoài chương trình.
Chi phí tại khách sạn: Giặt là, điện thoại,... và các dịch vụ khác ngoài quy định tại khách sạn.

Thủ tục / Cần chuẩn bị
Khi làm thủ tục đăng ký tour Quý khách vui lòng xuất trình bản photo hoặc bản gốc các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân bản gốc
được cấp không quá hạn quy định là 15 năm hoặc Hộ chiếu, Bằng lái xe còn giá trị sử dụng; Thẻ đảng viên; hoặc những giấy tờ khác
theo quy định của Hàng không. Giấy khai sinh (trẻ em dưới 14 tuổi). Trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải có CMND hoặc Passport (hộ chiếu).
Khi đi tour Trẻ em từ 14 tuổi trở lên và người lớn cần đem theo CMND bản chính (có giá trị sử dụng trong vòng 12 năm, kể từ ngày
cấp)/ Passport (Hộ chiếu) còn hạn / Giấy khai sinh bản chính hoặc bản sao có thị thực theo quy định (đối với trẻ em). Riêng khách Việt
Kiều phải mang theo đầy đủ Passport (Hộ Chiếu) hoặc thẻ xanh kèm theo Visa và giấy tái xuất nhập Việt Nam làm thủ tục lên máy bay.
Các giấy tờ này bảo đảm nguyên bản, không rách rời, tẩy xóa, cắt dán, …
Trường hợp trẻ em không đi cùng bố và/ hoặc mẹ (thể hiện trong giấy khai sinh) phải có giấy ủy quyền của bố và/hoặc mẹ cho người đi
cùng có xác nhận của công an hoặc UBND phường theo quy định.

Ghi chú
Giá vé máy bay theo quy định của từng hãng hàng không.
Trẻ em dưới 2 tuổi: Miễn phí dịch vụ, ngủ chung giường với bố mẹ. Các chi phí phát sinh nếu có thì Bên A tự chi trả trực tiếp.
Trẻ em từ 2 đến dưới 4 tuổi (cao dưới 1m): Ăn nửa suất, ngủ chung giường với bố mẹ, trẻ thứ 3 sẽ phải tính phụ phí thêm giường nếu
ngủ chung phòng với bố mẹ.
Trẻ em từ 4 - dưới 11 tuổi: Ăn 1 suất, ngủ chung với bố mẹ, trẻ thứ 2 sẽ tính phụ phí thêm giường nếu ngủ chung phòng với bố mẹ.
Trẻ em 11 tuổi trở lên: Giá tour như người lớn, bao gồm phương tiện vận chuyển, khách sạn, ăn uống theo chương trình, vé tham quan
theo qui định các điểm tham quan.

Thứ tự

Ngày khởi hành

Giá người lớn

Giá trẻ em

1
2

13/02/2021
14/02/2021

7.295.000 đ
6.340.000 đ

6.295.000 đ
5.340.000 đ

