
                                          

         

CHƢƠNG TRÌNH 

DU XUÂN – VIẾNG CHÙA 

NGẮM HOA MAI ANH 

ĐÀO ĐÀ LẠT 
  

 

 

 

 

 NGÀY KHỞI HÀNH :9, 10 ,11,12, 13 /1 ÂL 

                                        (2, 3,4.5.6,7 //2/2020 

 GIÁ TOUR TRỌN GÓI : 2.488.000 /KHÁCH          

             Lễ chùa du xuân đầu năm đã trở thành nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu mỗi dịp 

Tết.  Không chỉ người dân đi lễ chùa mà có các công ty, doanh nghiệp cũng thường xuyên tổ 

chức cho nhân viên chuyến đi lễ chùa du xuân để cầu tài lộc, bình an. H&H Travel tổ chức 

tour lễ chùa du xuân đầu năm Canh Tý 2020  tại thành phố Đà Lạt  Để cho quý khách có một 

chuyến lễ chùa đầu năm  hoàn hảo nhất. 
 

3 ngày 2 đêm – đi xe về xe  
KHÁCH SẠN  3 SAO 



NGÀY 1 : HCM – ĐÀ LẠT  

 

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

đường dừng chân ăn sáng tại nhà hàng Hưng Lộc Ngã 3 Dầu Dây. 

 

10h30: Tới  Bảo Lộc quý khách viếng chùa Phƣớc Huệ (Chùa tọa lạc tại số 695 đường Trần 

Phú, quốc lộ 20, Tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) 

11h00: Khởi hành đi Đà Lạt, quý khách dùng cơm trưa tại Thành Phố Bảo Lộc. 

15h00: Tới Đà lạt quý  khách  tham quan  là F cánh đồng hoa Đà Lạt cà phê đang là mộ trong 

những điểm check in cực HOT vào những ngày vừa qua.  

16h00: Qúy khách nhận phòng nghỉ ngơi  tại khách sạn 3 sao River prince . 

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

 

NGÀY 02: THAM QUAN ĐÀ LẠT - (Ăn sáng, trƣa, tối) 

 

Buổi sáng: Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.  au đó, Khởi hành tham quan cafe Melinh 

Garden thưởng th c hương v  cafe chồn đ c trưng c a vùng đ t này được nu i trồng tại đây ( 

chi phí tự túc). Quý khách s  được tham quan v  n hoa h  n  d  n    v  n hoa c i  v  n 

chon  ch n . Tiếp tục hành trình Quý khách viếng Linh Ẩn Tự với tượng Bồ tát Quan Âm 

cao nhất Việt Nam với nét nhìn từ bi hiền hoà, đồ sộ nhưng nhẹ nhàng thanh thoát. Bên trong 

tượng, du khách có thể vào được, leo lên 15 tầng và nếu có duyên lành du khách có thể đ ng 

trên bàn tay bồ tát Quan Âm hay chui vào bình hồ lô khổng lồ cao 8m. Trên đường về lại Đà 

Lạt, Quý khách ghé tham quan Fresh Garden Đà Lạt, một đ a điểm mới nằm trong Làng hoa 

Vạn Thành. 

Buổi trƣa : Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng, trở về khách sạn nghỉ ngơi. 

14h00: Xe đưa quý khách tham quan khu du l ch NGÔI NHÀ ĐẤT SÉT, tại đây quý khách  

chiêm ngưỡng những tác phẩm được làm bằng đ t sét do các nghệ nhân tài ba điêu khắc. Tiếp 

tục tham quan về một đ a điểm mới nhưng lại được r t nhiều du khách chọn và đánh giá là đ a 

điểm không thể nào thiếu trong l ch trình du l ch tại Đà Lạt.   

16h00: Đoàn Viếng Thi n Viện Trúc Lâm.  Xe đưa Quý khách dùng cơm  tại nhà hàng  

Buffet rau laguda, sau đó v  khách sạn nghỉ ngơi. 

Buổi tối : Tự do khám phá thành phố Đà Lạt về đêm với những chiếc xe đạp đ i hay những 

chiếc xe ngựa cổ kính. 

NGÀY 3 : ĐÀ LẠT- NGĂM HOA MAI ANH ĐÀO -  TPHCM  - (Ăn sáng, trƣa) 

  

07h00: Làm th  tục trả phòng, dùng điểm tâm sáng tại nhà 

hàng. Sau đó, xe và HDV đưa đoàn ra Đƣờng Trần Hƣng 

Đạo, Hoa mai anh đào nở rực hai bên đường dọc theo dãy biệt 

thự cổ Cadasa. Đây cũng là con đường có nhiều bạn trẻ và 

khách du l ch tới chụp hình hoa anh đào, Sau đó, Đoàn khởi 

hành về lại TPHCM. Trên đường về, Quý khách dùng cơm 



trưa tại NH Tâm Châu, thưởng th c trà, café miễn phí. Thưởng th c món trà Bảo Lộc nổi tiếng, 

Nghe kể về câu chuyện “T  Đại Danh Trà” Và tìm hiểu về nghệ thuật uống trà c a người Việt 

Nam. 

17h00: Về đến TPHCM , xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. H&H TRAVEL chia tay quý 

khách,  hẹn ngày g p lại ! Kết thúc chuyến tham quan. 

 

GIÁ TOUR DÀNH CHO 01 KHÁCH (VND) 

NGƢỜI LỚN ( Từ 11 tuổi trở lên )  

 2.488.000 VNĐ/PAX KHÁCH SẠN 3 SAO 

GIÁ TOUR TRẺ EM: TỪ 2 ĐẾN 5 TUỔI:  

FREE RIVER PRINCE HOTEL 

GIÁ TOUR TRẺ EM TỪ 5 ĐẾN 11 TUỔI:  

1.300.000VNĐ/PAX  

05 SUẤT ĂN CHÍNH 

02 SUẤT BUFFET SÁNG  TẠI RIVER 

PRINICE 

 
*GIÁ TOUR BAO GỒM:  

1.                Xe đời mới máy lạnh, tham quan theo chương trình. 

2. Hướng dẫn viên nghiệp vụ chuyên m n.  

3. KHÁCH  ẠN TIÊU CHUẨN :  2 – 4 KHÁCH/ PHÒNG  

     Vé vào cửa 01 lượt các điểm tham quan theo chương trình. 

4. Ăn các bữa: Điểm tâm tại Ksạn ho c nhà hàng bên ngoài. 

5. Ăn trưa, tối tại các nhà hàng. 

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

7. Bảo hiểm tai nạn du l ch m c: 20.000.000 VND. 

8. Nón du l ch. 

* KHÔNG BAO GỒM:  

1. Thuế VAT 10%. 

2. Chi phí cá nhân, điện thoại, gi t  i, nước uống trong phòng khách sạn,… 

3. Optional tour ( nếu có ) 
 

 

 

 


