
 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH  ĐÀ LẠT  
Nơi Tình Yêu Bắt Đầu 

 

 

  

KHỞI HÀNH : 3/7 – 10/7 –  17/7 – 24/7: 2020. 
Bạn sẽ phải lòng Đà Lạt ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới bởi vùng đất ấy bình yên như hơi 

thở, bởi những cái tên mà vùng đất ấy mang trong mình như thành phố ngàn hoa, xứ sở tình 

yêu, thành phố đượm buồn, thành phố mộng mơ…  

 

NGÀY  01:  SÀI GÒN – ĐÀ LẠT 

05h30: Xe và HDV H&H Travel đón khách tại điểm hẹn khởi hành đi Đà Lạt, trên đường 

dừng chân ăn sáng tại nhà hàng Hưng Lộc Ngã 3 Dầu Dây sau đó Trên xe đoàn tham 

gia các trò chơi vui nhộn, hát cho nhau nghe, thi hát karaoke, nghe thuyết minh về huyền 

thoại các vùng đất mà đoàn đi qua 

11h00: Tới Bảo Lộc, quý khách dùng cơm trưa tại Thành Phố Bảo Lộc. 

12h00: Khởi hành đi Đà Lạt đến  chân đèo Mimosa, quý khách tham quan Que Garden 

khu vườn mê mẩn người xem với cánh đồng hoa rộng lớn cùng nhiều loài hoa nổi tiếng tại 

Đà Lạt khoe sắc. Đặc biệt Quê Garden tự hào là một trong những khu vườn bonsai lá kim 

lớn nhất Việt Nam, những chậu cây bonsai vừa to vừa đẹp, được chăm sóc và uốn nắn kỹ 

3 ngày 2 đêm – đi xe về xe 

http://www.intour.com.vn/


lưỡng vô cùng đẹp mắt. Ngoài ra, hồ cá koi có hướng nhìn ra đồi thông là điểm đến cực 

chất mà du khách không thể bỏ qua. 

  

16h00: Đến Đà Lạt Qúy khách nhận phòng nghỉ ngơi tại khách sạn và nghỉ ngơi 

Tối: Xe đưa quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng khách sạn và tự do tham quan 

chợ Đà Lạt 

 

NGÀY 2:  THAM QUAN ĐÀ LẠT 

 

07h00: Đoàn dùng điểm tâm sáng buffet tại khách sạn 

08h30 Khởi hành tham quan Fairytale Land & hầm rượu vang Vĩnh Tiến: đến đây du 

khách như lạc vào khu vườn cổ tích của những chú lùn Hobbiton, điểm xuyến trong khu 

vườn là những ngôi nhà độc đáo và đầy sắc màu, những bức vẽ trên tường đầy lôi cuốn và 

những thảm hoa nhỏ không kém phần quyến rũ. Dạo một vòng quanh khu vườn đừng quên 

rảo bước vào hầm rượu vang với hơn 10.000 chai đang được lưu trữ dưới hầm. Tiếp tục Xe 

đưa quý khách tham quan Puppy Farm đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của các 

bạn trẻ khi đến với Đà Lạt bởi dàn “soái ca” cún chất hơn nước cất. Thoạt nhìn các em hơi 

to xác, tạo cảm giác sợ hãi cho những bạn lần đầu đến đây, nhưng khi được tiếp xúc và làm 

quen được thì bạn chỉ muốn lăn xả và cưng nựng các em ấy mà thôi. Ngoài ra, Puppy Farm 

còn là nơi để bạn tham quan vườn cà chua/vườn dâu công nghệ cao, vườn bí khổng 

lồ tận hưởng không khí trong lành cùng rau quả sạch chuẩn nhà trồng. Dành thời gian cả 

ngày đến đây bạn cũng không chán. Về khách sạn dùng cơm trưa và nghỉ ngơi. 

11h30 : Qúy khách dùng bữa trưa tại nhà hàng, trở về khách sạn nghỉ ngơi. 

Chiều: Khởi hành tham quan  Hồ Vô Cực - Nơi tình yêu bắt đầu Nằm trong khuôn viên 

của khu du lịch Đường Hầm Điêu Khắc, Hồ Vô Cực - Nơi tình yêu bắt đầu đang là điểm 

đến được rất nhiều du khách yêu thích hiện nay. Không gian rộng lớn cùng mặt hồ mênh 

mông tự như không có điểm dừng chính là điểm độc đáo của địa danh này. Ngoài ra, bức 

tượng lớn 2 khuôn mặt người đang hướng vào nhau càng khiến cảnh sắc nơi đây thêm phần 

độc đáo. Hiện nay, đây là điểm đến đang được ưa thích hàng đầu của các tour du lịch Đà 

Lạt  

16h00: Đoàn viếng Thiền Viện Trúc Lâm, ngắm Hồ Tuyền Lâm thơ mộng. Quý khách đi 

cáp treo qua đồi Robin dùng cơm chiều tại nhà hàng  Buffet rau laguda 

Tôi: Tự do khám phá thành phố sương mù về đêm  

NGÀY 3 :  ĐÀ LẠT - TPHCM 

 

07h00: Dùng buffet sáng tại nhà hàng của khách sạn. Làm thủ tục trả phòng, quý khách 

dừng chân thưởng thức trà và cà phê tại Cà phê Mê Linh (tự túc chi phí) - quán cà phê 

chồn sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ hiếm có tại Đà Lạt. Ngắm nhìn không gian bạt 

ngàn rẫy cà phê. Tham quan chuồng trại nuôi chồn, xưởng sản xuất và tìm hiểu về cách 

thức để làm ra cà phê chồn đúng chất., Về đến thị trấn Nam Ban, đoàn viếng Linh Ẩn tự - 



ngôi chùa tọa lạc yên bình trên ngọn đồi cao, phía sau được bao bọc bởi rừng thông bạt 

ngàn, phía trước là thác Voi ngày đêm tuôn chảy tạo nên một vị thế đắc địa “tọa sơn ngoạ 

thủy”. Quý khách chiêm bái tượng Phật Di Lặc lớn nhất tỉnh Lâm Đồng và tượng Phật Bà 

Quan Âm cao nhất Việt Nam. Khởi hành về lại TP. Hồ Chí Minh. 

Trưa: Dùng cơm trưa tại nhà hàng Tâm Châu – Bảo Lộc, thưởng thức trà và café miễn 

phí. 

Chiều: Xe và HDV đưa quý khách về điểm đón ban đầu chia tay và hẹn gặp lại. 

 

 

*GIÁ TOUR BAO GỒM:  

1. Xe  45 chỗ đời  2019 tham quan theo chương trình 

2. Hướng dẫn viên nghiệp vụ chuyên môn.  

3. KHÁCH SẠN TIÊU CHUẨN: 5 SAO   2 – 4 KHÁCH/ PHÒNG  
4. Vé vào cửa 01 lượt các điểm tham quan theo chương trình. 

5. Ăn các bữa: Điểm tâm tại khách sạn hoặc nhà hàng bên ngoài. 

6. Ăn trưa, tối tại các nhà hàng. 

7. Phục vụ 02 nước 0.5l/ khách/ ngày, khăn lạnh 01 cái/ ngày 

8. Bảo hiểm tai nạn du lịch mức: 20.000.000 VND, theo quy định của bảo hiểm PVI. 

9. Nón du lịch. 

 

* KHÔNG BAO GỒM:  

1. Tiền tips cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương. 

2. Thuế VAT 10%. 

3. Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách.sạn,  

4. Optional tour ( nếu có ) 

 
GIỚI THIỆU VỀ LADALAT HOTEL 

Nằm giữa khung cảnh thiên nhiên và cảnh quan thơ mộng của thị trấn miền núi, Ladalat với 

kiến trúc bán cổ điển tuyệt đẹp và duyên dáng pha trộn với vẻ đẹp của thành phố. 

GIÁ TOUR DÀNH CHO 01 KHÁCH (VND) 

NGƯỜI LỚN ( Từ 11 tuổi trở lên )  
GIÁ TOUR KHÁCH SẠN 5 SAO LADALAT HOTEL 

https://ladalathotel.com.vn/vi/ 

3.688.000 VNĐ/PAX 

 

TẶNG 0,5 KG DÂU HÁI TẠI VƯỜN 

THỦY CANH CỦA KHÁCH SẠN 

GIÁ TOUR TRẺ EM: TỪ 2 ĐẾN 5 

TUỔI: Miễn phí (cha me tự lo) 
GIÁ TOUR TRẺ EM TỪ 6 ĐẾN 11 TUỔI: 

50% 

https://ladalathotel.com.vn/vi/


Được chế tác cẩn thận từ những chi tiết nhỏ nhất cùng với thiết bị hiện đại và cao cấp, 

Ladalat là một trong những khách sạn sang trọng hàng đầu. Khách sạn có 297 phòng, mỗi 

phòng là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Bạn sẽ có thể thư giãn ở giữa màu 

xanh thơ mộng của Đà Lạt. Hồ Đa Thiện đẹp như tranh vẽ, Thung lũng tình yêu lãng mạn, 

thành phố Đà Lạt trôi nổi trong sương mù, tất cả đều theo quan điểm của bạn, tạo ra trải 

nghiệm rất duyên dáng. Sự pha trộn tuyệt vời giữa chất lượng dịch vụ hàng đầu và vẻ đẹp 

hiếm có của cảnh quan thiên nhiên xung quanh sẽ giúp bạn giảm đi sự mệt mỏi và căng 

thẳng, và bổ sung năng lượng cho ngày mới. 

Tại Ladalat, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng và bảo tồn các đặc điểm riêng biệt đặc trưng của 

Đà Lạt. Hành lang rộng lớn đầy hoa anh đào – loài hoa được biết đến như biểu tượng của 

Đà Lạt. Tình yêu Lang và Biang được hồi sinh và kỷ niệm. Những đặc điểm bản chất của 

Đà Lạt tồn tại như một sự không thể tránh khỏi, tạo ra sự lãng mạn mơ màng của Ladalat. 

Bạn sẽ được thưởng thức những khu vườn mới, sôi động và đầy màu sắc, đây là một đặc 

điểm độc đáo của khu phức hợp kiến trúc của khách sạn. Thiên nhiên ở khắp mọi nơi, mềm 

mại và lãng mạn, nuôi dưỡng cảm xúc của con người. Chúng tôi mong được chào đón bạn 

tại Ladalat và phục vụ bạn theo cách chuyên nghiệp và lịch sự nhất. 

Từ khách sạn, bạn sẽ không mất nhiều thời gian để đến các điểm tham quan du lịch hay 

những danh lam thắng cảnh nổi tiếng từ lâu đã là những bộ phận của thành phố như Thung 

Lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ, Làng Lịch sử XQ, … Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có một thời 

gian thực sự thư giãn khi nghỉ ngơi ở đây. Trở thành điểm đến ưa thích của bạn và lựa chọn 

đầu tiên của khách sạn khi đến thành phố Đà Lạt thực sự là vinh dự lớn lao của chúng tôi. 
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