
HÀNH TRÌNH TÂY NGUYÊN ĐẠI NGÀN  

CỘT MỐC ĐÔNG DƯƠNG  
PLEIKU – MĂNG ĐEN -KON TUM  

 

 

Cửa Khẩu quốc tế Bờ Y 

Tây Nguyên là mảnh đất có sức thu hút mãnh liệt với những người yêu thích du lịch. Với nhiều 

địa điểm hấp dẫn, trong đó nổi bật là tỉnh Kon Tum với cửa khẩu Bờ Y và ngã ba Đông Dương 

luôn là điểm đến với những người yêu thích xê dịch 

 KHỞI HÀNH THỨ THỨ 6; 22/1 – 24/1-2021 

NGÀY  01:  TPHCM   - PLEIKU – KOMTUM - MĂNG ĐEN  ( ăn 3 bữa ) 

  

Sáng: 04 HHướng dẫn viên H&H Travel đón quý khách tại Sân Bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục 
đến Pleiku của Vietnam airlines chuyến 05h45. 

07h00: Xe đón quý khách tại Sân Bay Pleiku và đưa đi dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng phở 2 

tô.  

Bắt đầu cuộc hành trình tham quan, khởi hành về KOM TUM Quý khách thăm quan Chánh tòa 

Kon Tum (Nhà thờ Gỗ) được xây dựng năm 1913 theo phương pháp thủ công, kết hợp giữa 

phong cách Roman và kiểu nhà sàn của người Bana. Chủng Viện Thừa Sai hay còn được gọi là 

Toà Giám mục Kon Tum, được xây dựng vào năm 1935, tham quan Cầu treo Konklor nối liền 

3  ngày 2 đêm – đi BAY  về  BAY 



hai bờ Đăkbla và thăm Nhà Rông - văn hóa truyền thống lớn nhất Tây Nguyên của người Bana 

Măng Đen Khởi hành đi MĂNG ĐEN nàng tiên giữa đại ngàn, nơi được mệnh danh là Đà Lạt 

thứ 2 của Tây Nguyên. ăn trưa và, nhận phòng tại Resort hồ Dak ke. 

CHIỀU: Xe đưa quý khách tham quan, Chùa Khánh Lâm và trang trại rau và cây ăn trái 

sạch chiêm ngắm màu xanh non tươi trong bầu không khí trong lành, dịu mát đem đến cho mọi 
người cảm giác thư thái dễ chịu. Càng thú vị hơn khi được thưởng thức tại chỗ hương vị tươi 
nguyên của những loại quả “sạch”.. tiếp tục viếng đức mẹ sẩu bi Măng Đen, nghe về câu 

chuyện kì bí của bức tượng Đức Mẹ Mang Đen. Đây được xem là một bức tượng độc đáo, 
không chỉ ở hình dáng bên ngoài mà những câu chuyện xung quanh nó cũng làm cho người nghe 
cảm thấy bị thu hút. 

Tối: Dùng cơm tối và tự do tham quan Măng Đen về đêm. 

 

 NGÀY  02:   MĂNG ĐEN – CỬA KHẨU BỞ Y  KONTUM- PLEIKU -  (Ăn 3 bữa) 

 06h00: Quý khách ăn sáng tại khách sạn và Sau đó Làm thủ tục trả phòng, quý khách tham quan 

Hổ Dak Ke và chụp hình với hoa anh đào Điểm đặc biệt của hoa mai anh đào Măng Đen là hoa 

mai được lai với hoa anh đào Nhật Bản nên cho hoa rất dày, thơm và đẹp, cùng thời tiết dễ chịu, 

khởi hành đi cửa khẩu Bờ Y chụp hình với cột móc đông dương Đây là nơi được mệnh danh 

“một con gà gáy cả ba nước đều nghe”, Trên đường đi ghé tham quan đỉnh cao 601. Chiến 

thắng Đak Tô Tân Cảnh (nơi ra đời bài hát 5 Anh em trên một chiếc xe tăng), Sân bay phương 

hoàng. Đồi charly. 

11h30: Ăn trưa tại Ngọc hồi sau đó khởi Trở về PLEIKU. Đến Pleiku nhận phòng, dùng cơm 

chiều.   

Tối: Quý khách tự do Tham quan Quảng trường Đại Đoàn Kết – chiêm ngưỡng nhiều kỷ lục 

Việt Nam tại đây. 
 

 NGÀY  03:  PLEIKU – TPHCM  

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn  nhà hàng sau đó quý khách làm thủ tục trả phòng, và đi tham quan 

tham quan Biển Hồ T’Nưng được mệnh danh là “Đôi mắt Pleiku”, một trong những hồ nước 

tự nhiên đẹp nhất Tây Nguyên. Đến đây, quý khách sẽ thấy say đắm trước vẻ thơ mộng của mặt 

nước bao la rộng lớn hay những khoảng không gian cùng bầu trời lộng gió. Dạo chơi trên con 

đường lãng mạn nhất Gia Lai con đường Biển Hồ chè chạy vòng theo hồ nước, dùng cơm trưa  

Buổi chiều: Tham quan Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai – JMG, Công viên Văn Hóa 

Đồng Xanh được mệnh danh là một Tây Nguyên thu nhỏ giữa lòng thành phố, Đoàn viếng chùa 

Minh Thành, được gọi là ngôi chùa đẹp nhất tỉnh Gia Lai. Sau đó dưa quý khách ra sân bay 

Pleiku làm thủ tục về lại TpHCM trên chuyến bay 20h00 của VJ AIR. 

21H00: Đoàn về đến Sân bay TSN, kết thúc hành trình chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong 

những hành trình sau của H&H TRAVEL.  



GIÁ TOUR DÀNH CHO 01 KHÁCH (VND)  

NGƯỜI LỚN ( Từ 11 tuổi trở lên )  

KHÁCH SẠN & RESORT 3 SAO   VÉ MÁY BAY KHỨ HỔI  

4.588.000 VNĐ/PAX  XE UNIVER 29 CHỔ  

  

 *GIÁ TOUR BAO GỒM:   

 
1. Xe Univer 2019 tham quan theo chương trình   

2. VÉ MÁY BAY SGN – PLIEKU – SGN 

3. Hướng dẫn viên nghiệp vụ chuyên môn.   

4. Khách sạn 3 sao   

5. Vé vào cửa 01 lượt các điểm tham quan theo chương trình. 5. Ăn các bữa: Điểm tâm tại 

khách sạn,  

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: 50.000.000 VND, theo quy định của bảo hiểm . 

9. Nón du lịch.   

  

* KHÔNG BAO GỒM:   

  

1. Thuế VAT 10%.  

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

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

4. Optional tour ( nếu có )  

   
  


