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ĐÀ LẠT - NINH CHỮ 
(4 ngày 3 đêm) 

 

 
 

Ngày 01:  Sài Gòn – Bảo Lộc -  Đambri – Đà Lạt (ĂN BA BỮA) 

05h30 Quý khách tập trung tại điểm hẹn. Khởi hành đi Đà Lạt. Ăn sáng trên 

đường đi.  

Đến Bảo Lộc, quý khách dùng cơm trưa. Tham quan:  

• Thác Dambri – với nguồn nước dòng thác từ trên cao hơn 90m đổ xuống tạo 

nên khung cảnh hùng vĩ. 

Tiếp tục khởi hành đi Đà Lạt, nhận phòng. Ăn tối. Dạo phố Đà lạt về đêm, 

thưởng thức hương vị cà phê, ngắm cảnh Hồ Xuân Hương. 
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Ngày 02:  Đà Lạt – Lang Biang (ĂN BA BỮA) 

Ăn sáng. Tham quan:  

• Thung Lũng Tình Yêu - là một trong những thắng cảnh thơ mộng nhất tại Đà 

Lạt, cách trung tâm thành phố khoảng 5 km về phía bắc. Đó là nơi đập Đa 

Thiện quy tụ những dòng suối nhỏ chảy từ đồi núi cao, thành hồ Đa Thiện trong 

vắt uốn quanh thung lũng rợp bóng thông xanh. 

• Cơ sở Rừng Hoa Đà Lạt - với phòng triễn lãm hoa khô bảo quản nghệ thuật, 

Phòng triễn lãm Hoa tươi – Hoa chậu, Bar – café đắm mình trong khung cảnh 

Đà Lạt mộng mơ sương mù phủ kín. 

• Thưởng thức và mua sắm đặc sản Đà Lạt với các loại mứt, rượu, trà, cà phê…  

Ăn trưa. Chiều tham quan: 

• Nhà thờ Domain De Marie.  

• Leo núi, hoặc đi xe đặc chủng qua đồi Mimosa, Thung lũng trăm năm, chinh 

phục đỉnh Langbiang, từ đỉnh núi chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố mộng mơ 

(chi phí xe đặc chủng tự túc).  

Ăn tối. Nghỉ đêm tại Đà Lạt. 

Ngày 03:  Đà Lạt – Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy (ĂN BA BỮA) 

Ăn sáng. Trả phòng, đoàn tham quan: 

• Thiền Viện Trúc Lâm. Quý khách có thể đi cáp treo từ Đồi Robin qua Thiền Viện, 

ngắm cảnh rừng thông Ái Ân dưới làn sương huyền ảo (chi phí tự túc) 

Tiếp tục vượt đèo Ngoạn Mục, đi Ninh Chữ, dừng chân tham quan: 

• Cụm tháp chàm Poklong Giarai 
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Ăn trưa. Buổi chiều, đoàn khởi hành đi Vịnh Vĩnh Hy, quý khách sẽ có dịp ngắm: 

Đi thuyền tham quan Vịnh Vĩnh Hy – một vịnh đẹp và quyến rũ với biển cả và 

những dãy san hô tuyệt đẹp. Tắm biển tại bãi tắm Con Cóc hoặc bãi Bà Điên.đoàn tự 

do tắm biển, tắm hồ bơi,… 

Nghỉ đêm tại Ninh Chữ. 

Ngày 04:  Ninh Chữ - Sài Gòn (ĂN SÁNG + ĂN TRƯA) 

Ăn sáng. Tự do tắm biển. Trả phòng, đoàn dừng chân tham quan:  

• Làng gốm Bàu Trúc 

• Mua sắm đặc sản Phan Rang: nho, tỏi…  

Khởi hành về Sài Gòn. Đoàn dừng chân dùng cơm trưa tại Phan Thiết.  

Tiếp tục hành trình về Sài Gòn. Kết thúc chuyến đi. Chia tay và hẹn gặp lại.  

 

GIÁ: 4.195.000 ĐỒNG/ KHÁCH 
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Dịch vụ bao gồm Dịch vụ không bao gồm 

Xe đưa đón và phục vụ theo chương 

trình (16, 24, 33, 45 chỗ tùy vào số 

lượng khách đăng ký) 

- Khách sạn tiện nghi có trang bị máy 

lạnh, ti vi, điện thoại, tủ lạnh , tiêu 

chuẩn 2 khách người lớn/phòng; lẽ 

khách ngủ phòng 3 (phòng 2 + giường 

phụ); trẻ em ngủ chung với cha mẹ 

- Các bữa ăn theo chương trình: 05 

bữa điểm tâm và 08 bữa ăn chính.  

- Hướng dẫn viên tiếng việt 

- Phí tham quan theo chương trình  

- Khăn lạnh + nước tinh khiết 01 chai 

0.5 lít/ khách/ ngày 

- Bảo hiểm du lịch : trị giá bồi thường 

tối đa là 60.000.000 đồng/ trường hợp. 

- Xe đặc chủng tham quan Langbiang, 

tàu tham quan KDL dã ngoại hồ 

Tuyền Lâm, phí cáp treo, chương trình 

giao lưu văn nghệ cồng chiêng, vé đi 

máng trượt Đantala…  

- Các chi phí cá nhân khác: điện thoại, 

giặt ủi, thức uống ngoài chương trình, 

lệ phí chụp ảnh tại các điểm tham 

quan,…  

- Tiền tip trong chuyến đi cho nhân 

viên phục vụ, hướng dẫn viên, tài xế. 

 

 

TRAVEL TOWN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH! 


