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ĐÀ LẠT - THÀNH PHỐ TÌNH YÊU 
(4 ngày 3 đêm) 

 

 
 
Ngày 01:  Sài Gòn – Madagui – Đà Lạt (ĂN BA BỮA) 

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

đường đi. Dừng chân tham quan:  

• Khu du lịch rừng Madagui - với diện tích rộng hơn 1.200 ha nằm trong vùng 

khí hậu mát mẻ trong lành giữa vùng đồi núi có cảnh quan thiên nhiên đẹp.  

• Xe đưa quý khách đến Hồ Suối Voi - ngắm cảnh chụp ảnh, có thể tự do thư 

giãn các dịch vụ dưới nước tại Hồ Suối Voi (chi phí tự túc) 

• Ăn trưa tại nhà hàng Hươu Sao  

Tiếp tục hành trình đi Đà Lạt, nhận phòng.  
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Ăn tối. Dạo phố Đà lạt về đêm, thưởng thức hương vị cà phê, ngắm cảnh Hồ 

Xuân Hương. 

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: 

• Xã Lát - buôn của người dân tộc Lạt nằm dưới chân núi Langbiang. 

• 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).  

• Thung Lũng Vàng - Cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 15 km về 

hướng tây bắc với hồ Đan Kia - suối Vàng, thung lũng thu hút nhiều du khách 

bởi vẻ đẹp tự nhiên và những cảnh quan độc đáo, lãng mạn được kiến tạo bởi 

bàn tay con người.  

Ăn tối. 
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Ngày 03:  Đà Lạt – Thiền Viện Trúc Lâm (ĂN BA BỮA) 

Ăn sáng. Tham quan: 

• Biệt thự Trần Lệ Xuân - một quần thể gồm ba biệt thự Bạch Ngọc, Hồng 

Ngọc, Lam Ngọc. ngày nay trở thành Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, nơi lưu 

giữ Mộc bản triều Nguyễn – Di sản văn hóa Việt Nam.  

• Nhà thờ Domain De Marie - nhà thờ được xây dựng từ năm 1930 cho đến 

1943 theo phong cách châu Âu của thế kỷ 17. Nhà thờ có sự kết hợp hài hòa 

giữa các kiểu kiến trúc phương Tây với kiến trúc dân gian của dân tộc thiểu số 

vùng Tây Nguyên.  

Ăn trưa, chiều tham quan:  

• Thiền viện Trúc Lâm – quý khách có thể đi cáp treo viếng Thiền Viện (chi phí 

tự túc) 

• Ngắm cảnh Hồ Tuyền Lâm.  

• Mua sắm đặc sản tại chợ Đà Lạt. 

Ăn tối tự do. 

Ngày 04:  Trần Lê Gia Trang – Đà Lạt – Sài Gòn (ĂN SÁNG + ĂN TRƯA) 

Ăn sáng. Trả phòng. Tham quan:  

• Trần Lê Gia Trang – với quần thể kiến trúc: suối Thanh Lương, Suối Dân 

Sinh, Thác Bảy Tầng, Tam Bảo và Cửu Phẩm, Hồ Định An và nhiều công trình 

khác. 

Khởi hành về Sài Gòn. Ăn trưa và nghỉ ngơi tại Nhà hàng Tâm Châu. 

Về đến Sài Gòn, xe sẽ đưa quý khách về điểm đón. Kết thúc chuyến đi. Hẹn 

ngày gặp lại.  
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GIÁ: 2.795.000 - 3.995.000 ĐỒNG/ KHÁCH 
 

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: 04 

bữa điểm tâm và 07 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! 


