TÂY NGUYÊN : BUÔN MA THUỘT – KONTUM – PLEIKU ( MÙA HOA DÃ QUỲ)
Độ dài tour
Ngày khởi hành

4 ngày 3 đêm
4, 18/12

Tháng 11, núi rừng Tây Nguyên bừng sáng trong thảm hoa dã quỳ hoang dại, báo hiệu mùa đông sắp về, tiết trời lành
lạnh càng làm cho sắc dã quỳ thêm quyến rũ
Tìm hiểu văn hóa Tây Nguyên vơi nét văn hóa dân tộc đặc sắc gắn liền với bản hùng ca - Trường ca Đam San
Tham quan các điểm: Thác Draysap – Dray Nur (Thác khói), Chùa gỗ Sắc Tứ Khải Đoan, Buôn Akothon - được mệnh
danh là làng trong phố.
Thưởng thức hương vị cà phê nỏi tiếng Buôn Ma Thuật tại Làng Cà Phê Trung Nguyên
Tham quan khu DL Buôn Đôn và cầu treo bắt qua Sông Srêpok, nhà Lào cổ hơn 100 năm, khu mộ Vua săn voi
Khunjunop.

Ngày 1: HÀ NỘI – BUÔN MA THUỘT – BUÔN ĐÔN
Xe và HDV đón Quý khách tại 33 Tràng Thi đưa ra sân bay Nội Bài đáp chuyến bayVN 1603 ( 07:00- 08:50) / (09:35-11:25) cất cánh đi
Buôn Ma Thuật
Quý khách có mặt tại sân bay Buôn Ma Thuật, HDV đón đoàn đưa đi tham quan:
Làng Café Trung Nguyên, nghe HDV giới thiệu về cây cà phê, quy trình trồng, chăm sóc và khai thác cà phê.
Ăn trưa tại nhà hàng
Khởi hành đi tham quan Buôn Đôn:
Tham quan Cầu treo, cây cầu được làm bằng tre nứa, được bắt trên các gốc cây si già hàng 100 năm tuổi.

Quý khách thử cảm giác chồng chềnh trên lưng voi(chi phí tự túc). Tự do thăm buôn làng hoặc vượt sông Sêrêpốk
Tham quan ngơi Nhà Cổcủa người Lào tồn tại trên 120 năm, nghe kể về huyền thoại của cụ Ama Kông.
Tham quan khu mộ cổcủa vua săn voi Khunjunop, nghe thuyền thuyết về săn bắt và thuần dưỡng voi rừng của người dân nơi
đây.
Ăn tối tại nhà hàng.

Nghỉ đêm tại Buôn Ma Thuột

Ngày 2: BUÔN MA THUỘT - PLEIKU
Quý khách ăn sáng tại khách sạn, sau đó khởi hành đi tham quan:

Thác Draysap – Dray Nur (Thác khói)
Chùa gỗ Sắc Tứ Khải Đoan.
Bảo tàng Văn Hóa Các Dân Tộc Tây Nguyên (nơi trưng bày các hiện vật về văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên)
Hoặc: Bảo Tàng thế giới Cafe (phụ thu 100.000đ): Đây là một tổ hợp bao gồm các không gian trưng bày bảo tàng, không gian
triển lãm, không gian thư viện ánh sáng, không gian thưởng lãm cà phê, không gian hội thảo… các không gian này được kết nối
với các không gian mang tính mở trong công viên cà phê.
Đoàn tự do tham quan Kon Tum về đêm. Tự do khám phá dòng sông hiền hòa Dakbla ngay trong thành phố, thưởng thức cà
phê nổi tiếng Kon Tum: Café E’va (nét văn hóa đặc trưng của vùng Kon Tum).

Nghỉ đêm tại Kon Tum.

Ngày 3: PLEIKU- NÚI LỬA CHƯ DANGYA – KONTUM

Ăn sáng tại khách sạn, sau đó đoàn khởi hành đi tham quan:
Núi lửa Chudangya: nằm ẩn mình giữa Tây Nguyên đại ngàn - nơi được tổ chức “Lễ hội Hoa Dã Quỳ” vào tháng 11 Quý khách
hòa mình bức họa đồng quê tận hưởng bầu không khí trong lành check in cùng hoa dã quỳ, xuyến chi, cỏ lau ( Tùy vào từng thời
điểm) …. Ngắm nhìn thành phố Pleiku từ xa. Tham quan Biển Hồ Trà bên hàng thông trăm tuổi được biết đến là con đường tình
yêu của phố núi Pleiku, cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp bạt ngàn của cánh đồng chè.
Ăn trưa tại Kontum
Quý khách khởi hành đi tham quan:
Nhà Thờ Gỗ, Thăm Toà Giám Mục, tham quan các công trình Thiên Chúa Giáo cổ kính tại Kon Tum. Tiếp tục thăm Nhà Rông
Truyền Thống Kon Klor, Cầu Treo Kon Klor
Khởi hành về Pleiku, dọc đường tham quan:
Biể n Hồ Tơ Nưng: nguyên là một miệng núi lửa ngừng hoạt động đã hàng trăm triệu năm. Đây đượ c vı́ như là “Hạt Ngọc của
Tây Nguyên”.
Ăn tối tại nhà hàng.
Quý khách tham gia giao lưu cồng chiêng Tây Nguyên với người bản địa (chi phí tự túc).

Nghỉ đêm tại Pleiku

Ngày 4: PLEIKU – HÀ NỘI
Ăn sáng tại khách sạn, đoàn tham quan:
Chùa Minh Thành:Là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất ở Tây Nguyên.
Quảng trường Đại Đoàn Kết:Được mệnh danh là trái tim của Pleiku. Phía sau tượng là bức phù điêu được tạc trên đá trắng,
tái hiện khung cảnh và cuộc sống người dân Tây Nguyên.
Tham quan thuỷ điện YALY: một công trình thuỷ điện nổi tiếng ở Tây Nguyên nằm bên dòng sông SêSan thơ mộng/ hoặcLàng
Plei kép – Buôn làng của đồng bào Ja rai. Tìm hiểu phong tục tập quán và những sinh hoạt thường nhật của người dân (nhà
Rông, nhà mồ, tượng nhà mồ, bến nước,…).
Ăn trưa tại nhà hàng
Sau đó đoàn khởi hành ra sân bay đáp chuyến bay VN1612 (12:40- 14:15) / (14: 15-15:50) cất cánh về Hà Nội
Đoàn có mặt tại sân bay Nội Bài. Xe đón đoàn về lại điểm hẹn ban đầu. Chia tay, kết thúc chuyến đi.Hẹn gặp lại Quý khách.Đoàn có
mặt tại sân bay Nội Bài. Xe đón đoàn về lại điểm hẹn ban đầu. Chia tay, kết thúc chuyến đi.Hẹn gặp lại Quý khách.

Đã bao gồm
Vé máy bay khứ hồi HN – Buôn Ma Thuột/– HN: vé khuyến mãi, không hoàn, không hủy, không đổi tên và không đổi chuyến bay.
Xe vận chuyển theo chương trình;
Phòng khách sạn: 02 người/phòng, trường hợp lẻ nam hoặc nữ sẽ sử dụng phòng 3 người.
Ăn uống theo chương trình: 3 bữa sáng; 4 bữa trưa; 2 bữa tối.
Mức ăn chính: 000đ/người x 6 bữa
Mức ăn sáng: theo phục vụ của khách sạn.
Hướng dẫn viên đón tiễn tại sân bay Nội Bài và HDV tại Buôn Ma Thuột
Bảo hiểm du lịch (mức đền bù tối đa 60.000.000đ/vụ).
Phí thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất các điểm có trong chương trình.
Nước uống 1 chai/ngày.
Mũ du lịch Vietrantour

Chưa bao gồm
Phí nghỉ phòng đơn, đồ uống, chi phí cá nhân: điện thoại, giặt là, đồ trong tủ lạnh tại phòng khách sạn và chi phí khác không có
trong chương trình.
Tiền bồi dưỡng cho HDV và lái xe.
Thuế VAT.
Phí cưỡi voi tại Buôn Đôn

Thủ tục / Cần chuẩn bị

*Chính sách trẻ em căn cứ trên giấy khai sinh tính tới ngày khởi hành.
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.

Ghi chú
Khi đăng ký du lịch hoặc làm thủ tục bay: Mang theo bản gốc 1 trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ CCCD
(không quá hạn quy định là 15 năm), Hộ chiếu, Bằng lái xe còn giá trị sử dụng; Thẻ đảng viên; Giấy khai sinh (trẻ em dưới 14
tuổi), trẻ em từ 14 tuổi trở lên phải có CMND hoặc hộ chiếu. Hoặc những giấy tờ khác theo quy định của Hàng không.
Riêng khách Việt Kiều ngoài Hộ chiếu, cần mang theo thẻ xanh kèm Visa và giấy tái xuất nhập Việt Nam. Các giấy tờ này bảo
đảm nguyên bản, không rách rời, tẩy xóa, cắt dán, …
Trường hợp trẻ em không đi cùng bố hoặc mẹ (căn cứ trên giấy khai sinh), phải có giấy ủy quyền của bố hoặc mẹ cho người đi
cùng có xác nhận của công an hoặc UBND phường theo quy định. Người già trên 70 tuổi cam kết đủ sức khỏe du lịch, đồng thời
phải có người dưới 55 tuổi đi cùng, quyền lợi bảo hiểm du lịch được hãng bảo hiểm quy định đền bù tối đa là 50% so với tiêu
chuẩn thông thường.
Khách có thai phải thông báo khi đăng ký tour để được hướng dẫn.
Danh sách khách du lịch phải trùng khớp với tên trong giấy tờ tùy thân để làm thủ tục bay. Hàng không sẽ từ chối vận chuyển
nếu sai tên. Giữ gìn cẩn thận thẻ bay, theo dõi giờ lên tàu bay đúng giờ. Bên A sẽ tự đặt dịch vụ phát sinh như vé máy bay, xe
đuổi kịp hành trình, hoặc phải hủy bỏ chuyến đi nếu không thể đi cùng hành trình.
Các trường hợp bất khả kháng Vietrantour được miễn trừ trách nhiệm: tai họa do thiên nhiên gây ra, hỏa hoạn, dịch bệnh, trì
hoãn chuyến bay do thời tiết hoặc kỹ thuật; do giao thông tắc nghẽn, do sự cố kỹ thuật phương tiện di chuyển công cộng, do đình
công, bãi công, biểu tình, chiến tranh, khủng bố hoặc do quyết định đơn phương của cơ quan có thẩm quyền và không giới hạn
các trường hợp khác xảy ra mang tính chất khách quan... Nếu chuyến bay bị thay đổi giờ bay sớm hơn hoặc muộn hơn so với
giờ đã định, nên các dịch vụ có thể bị tăng, giảm như: bữa ăn tại nhà hàng, điểm tham quan. Vietrantour sẽ sắp xếp và cùng bàn
bạc với khách du lịch để đảm bảo có điều kiện phục vụ tốt nhất, giảm thiểu tối đa các chi phí phát sinh do khách du lịch phải chi
trả.
Hành lý: Khách du lịch xem điều kiện chi tiết được công bố công khai trên mạng của mỗi hãng hàng không mà quý khách sử
dụng.
Giờ nhận phòng khách sạn: Từ 14:00-15:00 giờ; Giờ trả phòng: trước 12:00 giờ trưa.
Khách ghép tour lẻ giới tính, nếu không thể sắp xếp được chung phòng thì sẽ phải đóng tiền phí ngủ 1 phòng đơn.

Thứ tự

Ngày khởi hành

Giá người lớn

Giá trẻ em

1
2

04/12/2020
18/12/2020

5.490.000 đ
5.490.000 đ

4.490.000 đ
4.490.000 đ

