HUẾ- ĐÀ LẠT- HUẾ
(3 NGÀY 2 ĐÊM)
-

-

-

Đã bao gồm vé máy bay khứ hồi
Điểm nổi bật trong tour:
Trải nghiệm một chương trình “bay khứ hồi cùng Jetstar Pacific sẽ giúp quý
khách tiết kiệm được thời gian và sức khỏe, cho một hành trình trọn vẹn và thú
vị”
Tìm về Đà Lạt xưa qua những công trình kiến trúc độc đáo: Ga Đà Lạt, trung
tâm lưu trữ quốc gia IV nơi lưu giữ Mộc bản triều Nguyễn- được UNESCO
công nhận là di sản tư liệu của thế giới
Khám phá thành phố của tình yêu và nổi nhớ với những biểu tượng du lịch
không thể bỏ qua: Đường Hầm Điêu Khắc, KDL Thung Lũng Tình Yêu
Đặc biệt, quý khách có cơ hội trải nghiệm văn hóa ẩm thực Đà Lạt qua buổi
buffet rau tại nhà hàng Leguda trên đồi Robin.
Và rất nhiều điều bất ngờ thú vị vượt ngoài mong đợi của quý khách…
Ngày 1: Huế - Đà Lạt (Ăn trưa, tối)

Sáng: Xe và hướng dẫn viên của EagleTourist đón quý khách tại điểm hẹn đưa
ra sân bay Phú Bài làm thủ tục đáp chuyến bay đi Đà Lạt (08h25– 9h30).
Khoảng 9h30 đoàn đáp sân bay Liên Khương, xe và hdv đón đoàn khởi hành về
trung tâm thành phố Đà Lạt.
Điểm tham quan đầu tiên của đoàn là Thiền Viện Trúc Lâm – Trường Đại học
về thiền của Việt Nam - Nơi đây là Thiền Viện lớn nhất của Phật giáo Việt
Nam, do Thiền Sư Thích Thanh Từ làm viện trưởng. Thiền Viện tọa lạc trên quả
đồi Phượng Hoàng hướng về hồ Tuyền Lâm là nơi thu hút nhiều du khách trong

và ngoài nước. Xe tiếp tục đưa quý khách về trung tâm thành phố, ăn trưa, nhận
phòng, nghỉ ngơi.
Ăn trưa tại nhà hàng.
Chiều: Đoàn khởi hành tiếp tục chương trình tham quan Đà Lạt.
Thung Lũng Tình Yêu: Nơi hội tụ đầy đủ núi rừng, sông suối, thông, hoa và là
điểm nhấn không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt. Đến đây, quý khách sẻ được trải
nghiệm những hoạt động thú vị sau:
+ Khám phá mê cung tình yêu- được biết đến là mê cung sinh thái lớn nhất
Việt Nam
+ Trải nghiệm dịch vụ đi xe điện tham quan toàn bộ khu du lịch (hoàn toàn
miễn phí).
+ Trải nghiệm những giây phút bồng bềnh trên Pedalo (đạp vịt) tham quan
một vòng hồ Đa Thiện trữ tình, thơ mộng chắc chắn sẻ tạo cho du khách một
cảm giác mát mẻ sảng khoái. (hoàn toàn miễn phí).
+ Dừng chân, chụp hình tại khu 30 kỳ quan thế giới, vườn hồng hạc, vườn
hoa cẩm tú cầu… Và rất nhiều hoạt động thú vị khác đang chờ đón quý khách.
Quảng trường Lâm Viên: Không chỉ mang đến không gian rộng lớn, thoáng
mát với nhiều hoạt động giải trí mà Quảng Trường Lâm Viên còn ấn tượng với
công trình nghệ thuật khổng lồ với khối bông hoa dã quỳ và khối nụ hoa được
thiết kế bằng kính màu lạ mắt. Từ Quảng trường quý khách tự do thoải mái
ngắm Hồ Xuân Hương lúc hoàng hôn xuống. Đừng bỏ lỡ những bức hình tuyệt
đẹp về một Đà Lạt lúc hoàng hôn.
Tối:. Đoàn dùng bữa tối nhà hàng.
Sau bữa tối, xe đưa quý khách tới Chợ đêm Đà Lạt tham quan, mua sắm hoặc
thưởng thức ẩm thực đường phố nơi đây. Quý khách tự túc về khách sạn. Nghỉ
đêm tại Đà Lạt.
Ngày 02: Đà Lạt – Tình yêu và nổi nhớ (Ăn sáng, trưa, tối)

Sáng: Sau khi thưởng thức buổi sáng tại khách sạn, đoàn khởi hành tham quan
chương trình ngày thứ 2 với chủ đề: “Đà Lạt- Tình yêu và nổi nhớ”
- Chùa Linh Phước (Chùa Ve Chai): Một công trình kiến trúc độc đáo với
nghệ thuật ghép sành, sứ và các mảnh ve chai. Ngôi chùa cũng giữ 11 kỷ lục
của Việt Nam đang chờ quý khách đến tìm hiểu.
- Check in Cầu Thang Vô Cực – Nông Trại Vui Vẻ, một điểm đến rất được
giới trẻ yêu thích. Quý khách sẽ được thưởng thức hương vị cà phê Tây Nguyên
qua ngôi nhà kính ôm trọn khung cảnh nông trại bên ngoài. Đặc biệt nhất, quý
khách sẽ được trải nghiệm Nấc thang lên Thiên Đường – chắc chắn quý khách
sẽ có những tấm hình yêu thích.
- Cổng Trời thần thánh – nếu bạn đã xem MV Lạc Trôi rất đình đám của ca sỹ
trẻ Sơn Tùng MTP, chúng tôi sẽ giúp bạn có những bức hình cực chất của cảnh
quay trong MV này (Nhưng không phải chạy về Bảo Lộc đâu nhé???)
Quý khách ăn trưa tại nhà hàng sau đó về khách sạn nghỉ ngơi.
Chiều: Đoàn khởi hành tham quan Trung tâm lưu trữ quốc gia IV: Trước kia
là Biệt điện Trần Lệ Xuân, ngày nay đây là điểm đến độc đáo – kết hợp nhiều
ngành: Lưu trữ - Lịch sử - Bảo tàng và Du lịch. Khi viếng thăm, quý khách có
cơ hội được xem sự tái hiện sinh động cuộc đấu tranh kiên cường trong cuộc
chiến giành độc lập của Tây Nguyên cũng như tham quan tìm hiểu nơi lưu trữ
khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là di sản tư liệu
thế giới.
Đường Hầm Điêu Khắc - Nơi tái hiện về lịch sử thành phố Đà Lạt từ thủa ban
sơ cho tới một Đà Lạt năng động và hiện đại như bây giờ. Quý khách sẽ thấy
được một Đà Lạt thu nhỏ qua chất liệu đặc biệt và kỷ thuật đỉnh cao của điêu
khắc.
Tối: Quý khách thưởng thức buffet rau có một không hai tại nhà hàng Leguda
tọa lạc trên đồi Robin thơ mộng. Sau bữa tối, quý khách khởi hành về khách
sạn. (hoặc lựa chọn chương trình giao lưu Cồng Chiêng Tây Nguyên – chi phí
tự túc. Xe và hdv hổ trợ đoàn di chuyển đến khu vực cồng chiêng cách thành
phố 14km).

Ngày 3: Tạm biệt Đà Lạt (Ăn sáng)

Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn sau đó làm thủ tục trả phòng. Xe đón
đoàn đưa ra sân bay Liên Khương làm thủ tục đáp chuyến bay về Huế (10:05 –
11h15). Đến Huế, xe và hdv đón đoàn về trung tâm thành phố về điểm đón ban
đầu. Kết thúc chương trình, Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong các
chương trình sau!
Giá Tour trọn gói từ: 3.590.000đ/Khách
(Áp dụng cho đoàn từ 20 – 40 Khách)
Giá tour bao gồm
Vận chuyển

- Vé máy bay khứ hồi Huế - Đà Lạt – Huế (7kg hành lý xách
tay).
- Xe đón và tiễn sân bay tại Huế
- Xe du lịch chất lượng cao tham quan 3 ngày tại Đà Lạt
- Xe điện tham quan và pedalo tại thung lũng tình yêu.

Khách sạn

- Khách sạn Tầm Xuân Đà Lạt, Trung tâm thành phố
- 2-4 khách/ phòng.
- Ăn sáng Buffet

Ăn uống

- Các bữa ăn có trong chương trình. 120.000đ/ suất
- Nước uống 2 chai /người/ ngày

Hướng
viên

dẫn - Hướng dẫn viên nhiệt tình phục vụ khách

Vé tham quan - Tất cả các điểm tham quan theo chương trình
Bảo Hiểm

-Mức bồi thường 60.000.000/vụ/người

Quà tặng

- Mũ du lịch

Giá tour không bao gồm
Cước hành lý ký gửi: 270.000đ/ chặng bay (15kg) ; 320.000đ/ chặng bay (20kg)
Chi phí cá nhân
Phụ thu phòng đơn
Tiền TIP cho tài xế và hướng dẫn viên
VAT
Giá tour trẻ em
- Miễn phí (người thân tự lo các chi phí phát
sinh + vé máy bay)
- 2 người lớn chỉ kèm theo 1 trẻ free, trẻ thứ 2
tính 50%
- Trẻ từ 24 tháng 100% giá vé máy bay

Trẻ em dưới 5 tuổi

Trẻ em từ 5 tuổi đến 10 tuổi

50% giá tour và 100% vé máy bay (ngủ
chung phòng cùng giường với bố mẹ )

Trẻ em từ 11 tuổi trở lên

Tính giá tour như người lớn
Lưu ý

Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự
cố, có sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như :
máy bay, tàu hỏa…thì Công ty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì
sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường
những thiệt hại phát sinh.
Quý khách vui lòng cung cấp thông tin họ và tên, ngày tháng năm sinh, số
Chứng minh thư nhân dân cho công ty mua bảo hiểm.
Tên khách hàng trong đăng ký tours, hoặc danh sách thành viên trong đoàn
cung cấp cho công ty phải trùng hoàn toàn với tên trong CMTND.
Quý khách lưu ý mang theo CMND bản gốc, trẻ em dưới 14 tuổi mang theo
giấy khai sinh bản sao hoặc hộ chiếu bản gốc để làm thủ tục hàng không.
Tour thuần túy du lịch, suốt chương trình tour quý khách không được tự ý rời
đoàn.
Điều kiện hủy tour
Trước 15 ngày

30% giá tour

Trước 6 – 10 ngày

50% giá tour

Trước 3 – 5 ngày

75% giá tour

Trước 1 – 3 ngày

100% giá tour

“Sự hài lòng của quý khách là đích đến của chúng tôi”
Quý khách cần thông tin, vui lòng liên hệ:
Tư vấn tour Trần Tiến Học
SĐT: 0917 537 123 – 0975 053 054
Email: hoctt@dulichdaibang.com
Trân trọng cảm ơn Quý khách!

STT
Tháng 1

Ngày khởi hành

Ngày về

Số
lượng
khách

13.2.2019

15.2.2019

20

3.590.000đ

08.03.2019
22.03.2019
29.03.2019

10.03.2019
24.3.2019
31.03.2019

40
20
20

3.590.000đ
3.590.000đ
3.590.000đ

05.04.2019
12.04.2019
26.04.2019
28.04.2019

07.04.2019
14.04.2019
28.04.2019
01.05.2019

20
20
20
20

3.590.000đ
3.990.000đ
3.590.000đ
4 ngày 3 đêm

10.05.2019
24.05.2019
29.05.2019
31.05.2019

12.05.2019
26.05.2019
31.05.2019
02.06.2019

20
20
20
40

3.590.000đ
3.690.000đ
3.690.000đ
3.690.000đ

02.06.2019

05.06.2018

20

4 Ngày 3 Đêm

05.06.2019

07.06.2019

40

3.690.000đ

07.06.2019
09.06.2019

09.06.2019
12.06.2019

40
20

3.690.000đ
4 Ngày 3 đêm

12.06.2019

14.06.2019

40

3.690.000đ

Giá tour/người
Đoàn 01

Giá tour/người
Đoàn 02

Tháng 2
Tháng 3
3.590.000đ

Tháng 4

Tháng 5

3.790.000đ

Tháng 6
3.790.000đ
3.790.000đ

3.790.000đ

3.790.000đ
14.06.2019

16.06.2019

40

3.690.000đ

16.06.2019

19.06.2019

20

4 Ngày 3 đêm

19.06.2019

21.06.2019

40

3.690.000đ

21.06.2019

23.06.2019

40

3.690.000đ

26.06.2019

28.06.2019

40

3.690.000đ

3.790.000đ
3.790.000đ
3.790.000đ
3.790.000đ
28.06.2019

30.06.2019

40

3.690.000đ

03.7.2019

05.7.2019

20

3.690.000đ

Tháng 7

3.790.000đ
05.07.2019

07.07.2019

40

3.690.000đ

10.07.2019

12.07.2019

20

3.690.000đ

12.07.2019

14.07.2019

40

3.690.000đ

17.07.019

19.7.2019

20

3.690.000đ

19.07.2019

21.07.2019

40

3.690.000đ

24.07.2019

26.07.2019

40

3.690.000đ

26.07.2019
31.7.2019

28.07.2019
02.08.2019

40
40

3.690.000đ
3.690.000đ

02.08.2019
09.08.2019
16.08.2019
23.08.2019
30.08.2019

04.08.2019
11.08.2019
18.08.2019
25.08.2019
01.09.2019

20
20
20
20
20

3.690.000đ
3.690.000đ
3.690.000đ
3.590.000đ
3.990.000đ

20.09.2019
27.09.2019

22.09.2019
29.09.2019

20
20

3.590.000đ
3.590.000đ

11.10,2019
18.10.2019
25.10,2019

13.10.2019
20.10.2019
27.10.2019

20
20
20

3.590.000đ
3.590.000đ
3.590.000đ

3.790.000đ

3.790.000đ
3.790.000đ
3.790.000đ

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

3.790.000đ

Tháng 11
15.11.2019

17.11.2019

20

3.590.000đ

20.12,2019

22.12.2019

20

3.590.000đ

Tháng 12

