
 

CTY TNHH DU LỊCH XD DV BĐS GIA PHÁT ĐỒNG KHỞI                  
           ĐỒNG KHỞI TRAVEL 

 49 Nguyễn Trọng Tuyển, P15, Q.Phú Nhuận,  HCM  
ĐỒNG KHỞI TRAVEL – HCM           : 0943 99.21.99 

ĐỒNG KHỞI TRAVEL – ĐÀ NẴNG  : 0915.78.05.99 

ĐỒNG KHỞI TRAVEL – HÀ NỘI      : 0967.92.94.99    

ĐỒNG KHỞI TRAVEL – CẦN THƠ  : 0914 2548.99                              www.dongkhoitraveldeal.com 

 

 
 

       THÁC DATANLA – THUNG LŨNG VÀNG – ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU 

KHẮC  – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – THUNG LŨNG TÌNH YÊU  

Đà Lạt được mệnh danh là thành phố mờ sương với vẻ đẹp thơ mộng suốt cả bốn mùa. Thế 

nhưng có lẽ đẹp hơn cả chính là Đà Lạt vào mùa hạ với chút nắng vàng nhưng không gay gắt, với 

chút gió thoang thoảng mơn man. Tất cả vẻ đẹp của một Đà Lạt nồng ấm vào hạ  ấy đã đi vào lòng 

mỗi du khách khi đến du lịch đà lạt. Đà Lạt vào mùa hạ. Chút mơn man của gió, chút nắng vàng e 

ấp, chút mong manh của lòng người… đủ để khiến những du khách còn chộn rộn nỗi buồn cảm thấy 

thư thái, bình yên. Mỗi mùa đi qua Đà Lạt đều khoác lên mình những vẻ đẹp riêng, nhưng dường 

như chỉ khi trời chớm sang hạ thì miền đất này mới trở nên quyến rũ và lãng mạn hơn bao giờ hết. 

Đà Lạt vào hạ dịu dàng và thơ mộng đến thế khiến cho lòng người tĩnh lặng và nhớ mãi không 

quên. Hãy cùng ĐỒNG KHỞI TRAVEL  khám phá một hành trình được bình chọn là bất hủ. 

Không chỉ là du lịch mà đó còn là một phong cách, 

                        hãy cùng Đồng Khởi Travel cảm nhận sự khác biệt về đẳng cấp. 

 

 

 

 

 

http://dulichdalat365.com/da-lat-diu-dang-vao-thu
http://dulichdalat365.com/


 

05h00 : Xe và Hướng dẫn viên Đồng Khởi Travel đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Đà Lạt.  

06h00 : Qúy khách dùng điểm tâm sáng tại trạm dừng chân Mê Kong Long Thành ( Đồng Nai), quý khách 

sẽ được dùng bữa sáng theo phong cách Việt với nhiều món 

ăn và món nước phong phú đa dạng.  

08h00 : Qúy khách tiếp tục hành trình đến với thành phố Đà Lạt 

ngàn hoa. Đoàn tham gia chương trình đố vui có thưởng và 

nhận những phần quà may mắn. HDV đoàn tổ chức các trò 

chơi vui nhộn trên xe với những phần quà hấp dẫn dành cho 

người thắng cuộc.  

12h00 : Qúy khách dùng cơm trưa tại nhà hàng cao cấp khu du lịch 

Madagui. Tham quan cầu treo và dòng sông đổ từ cao 

nguyên Lâm Viên về băng qua cánh rừng bạt ngàn. 

13h30 : Qúy khách tiếp tục hành trình. Trên đường đi quý khách 

ghé Tam châu giải lao thương thức trà, cà phê miễn phí. 

16h30 : Đến thành phố Đà Lạt, quý khách nhận phòng khách sạn 

và nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài. 

18h00 : Xe và HDV đón đoàn đi đến nhà hàng cao cấp Long Nga  dùng bữa tối thân mật. 

19h00 : Xe đưa đoàn đến Chợ Đêm Đà Lạt – một trong những chợ đêm sầm uất và nổi tiếng nhất Việt Nam. 

Tại đây du khách sẽ được tự do mua sắm những món quà lưu niệm, đặc sản đà lạt mang về làm quà biếu cho 

người thân. Đoàn tự do dạo phố núi về đêm: thưởng thức café lạnh và  “…run”, đi ăn chè hé hay đạp xe đạp 

đôi dạo quanh bờ Hồ Xuân Hương trong tiết trời se lạnh của phố núi cao nguyên - nét đặc trưng của Đà lạt, 

dạo chợ đêm  Đà Lạt. Quý khách nghĩ đêm tại Đà Lạt. 

 

06h30 :  Du khách tập trung dùng điểm tâm buffet tại nhà hàng khách sạn.  

08h00 : Xe và HDV đưa quý khách tham quan Cáp treo và Đồi 

vọng cảnh: Ngọn đồi cao 1500m so với mực nước biển để quý 

khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố Đà Lạt. Có hệ thống cáp 

treo dài 2300m đưa quý khách thăm ngôi chùa lớn nhất Đà Lạt ( bao 

cáp treo tự túc). Quý khách tham quan Thiền viện Trúc Lâm – 

hồ Tuyền Lâm: Ngôi chùa lớn xây dựng năm 1993 theo Thiền 

Tông, rộng 24 hecta, cảnh quan đẹp nhìn xuống khu du lịch hồ 

Tuyền Lâm.  

10h00: Quý khách tham quan thác Datanla - ngọn thác nổi tiếng ở 

Lâm Đồng với hệ thống máng trượt hiện đại... (Chi phí máng trượt tự túc).  

 

 

NGÀY 01 TP.HCM - ĐÀ LẠT NGÀN HOA  ĂN SÁNG, TRƯA 

CHIỀU 

NGÀY 02 ĐỒI ROBIN  – THUYỀN VIỆN TRÚC LÂM – THÁC DATANLA  -   

LANGBIANG – CỒNG CHIÊNG  

ĂN 03 BỮA: SÁNG, 

TRƯA CHIỀU 



 
12h00: Xe đưa quý khách về nhà hàng dùng cơm trưa. Về khách sạn và nghỉ ngơi .  

14h30: Xe đưa du khách đến với đỉnh Lang biang hùng vĩ. Nơi cao nhất Đà Lạt. du khách sẽ được nghe về 

câu chuyện tình đẫm nước mắt của chàng Klang và nàng Hbiang. Đứng trên đỉnh núi, du khách sẽ 

được ngắm quan cảnh toàn thành phố khi mặt trời lặn, một khung cảnh vô cùng tráng lệ.( Bao phí xe 

zip lên đỉnh LangBiang). 

17h30: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng Châu Loan  

19h00 : Xe đưa du khách đến với buổi giao lưu văn hóa cồng chiêng 

Tây Nguyên. Tại đây du khách sẽ được hòa chung vào không 

khí lễ hội của các buôn làng Tây nguyên xưa, cùng tham gia 

vào các điệu nhảy mang đậm chất truyền thống. Cùng các 

cộng đồng dân tộc giao lưu, uống rượu cần và thưởng thức các 

đặc sản núi rừng làm say mê lòng người. 

 

07h00: Du khách tập trung dùng điểm tâm buffet tại nhà hàng khách sạn.  

08h00: Đoàn tham quan đường hầm điêu khắc, điều hấp dẫn du 

khách ghé thăm khu du lịch này là vì nó tái hiện về lịch sử 

thành phố Đà Lạt từ thủa ban sơ cho tới một Đà Lạt năng 

động và hiện đại như bây giờ.  Toàn bộ công trình đường 

hầm điêu khắc có 2 chủ đề chính là tái tạo lịch sử thành phố 

Đà Lạt và những câu chuyện nhân văn hóa, nhân văn có 

tính giáo dục. Ở chủ để thứ nhất, khắc họa lịch sử Đà Lạt 

theo các giai đoạn: từ thuở hoang sơ đến năm 1893 năm mà 

Yersin khám phá ra cao nguyên Langbiang với những 

truyền thuyết về thiên nhiên hoang dã được khắc họa đầy 

đủ từ đủ loại thú rừng đến thiên nhiên hoang sơ. Tiếp tục tham vườn rau Vạn Thành. 

Trưa: Xe đưa quý khách về nhà hàng dùng cơm trưa. Về khách sạn và nghỉ ngơi . 

14h00: Quý khách tham quan tham quan nhà ga xe lửa cổ, một trong những công trình kiến độc đáo và cũng 

là nhà ga xe lửa đẹp nhất Đông Dương. Quý khách trải nghiệm xe lửa của những năm 1930, khởi 

hành đến với chùa Ve chai. Quý khách viếng chùa Ve Chai, ngôi chùa với kiến trức độc đáo nhất 

Việt Nam và có mẹ Quan Thế Âm được  kết hơn mười nghìn bông hoa bất tử. 

Tối:   Đoàn đến nhà hàng dùng bữa tiệc cao cấp chào đón đoàn và tham dự đêm Gala Dinner hoành tráng. 

Vũ đoàn Đồng Khởi travel chào đón buổi tiệc bằng những vũ điệu nóng bỏng, MC Đồng Khởi 

Travel lôi cuốn quý khách từ đầu tiệc. Sau đó, đại diện của đoàn lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ, có 

đôi lời chia sẻ với đoàn và cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật các thành viên của đoàn có sinh nhật 

trong tháng. HDV tổ chức các trò chơi tập thể nhằm rèn luyện tinh thần đoàn kết, khả năng làm việc 

theo đội nhóm, gắn kết nhân sự của công ty như: disco tượng cho các bé, Chiếc lá tính yêu  Dance 

with me, King’s Fashion, Vũ Trường Tình Nhân, Tam sao thất bản, cặp đôi hoàn hảo….… với 

những phần quà dễ thương dành cho những người thắng cuộc. 

 

 

NGÀY 03: ĐỪNG HẦM ĐIÊU KHẮC –  NHÀ GA XE LỬA – CHÙA VE 

CHAI  - GALA DINNER                      

ĂN 03 BỮA: SÁNG, 

TRƯA, CHIỀU  



 

07h00: Du khách tập trung dùng điểm tâm buffet tại nhà hàng khách sạn và đi chợ mua sắm rau củ. 

09h00:  Quý khách tập trung trả phòng và lên đường về lại Tp. Hồ Chí Minh 

11h30: Đoàn dùng bữa trưa, thưởng thức cà phê miễn phí tại nhà hàng Tâm Châu Lộc An, Sau đó tiếp tục 

khởi hành về TP. HCM. 

17h30: Đoàn về đến HCM, xe đưa quý khách về điểm đón ban đầu, kết thúc chương trình tham quan, chia 

tay và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian sớm nhất.         

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI DÀNH CHO 1 KHÁCH 

TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN GIÁ TOUR  

KHÁCH SẠN 3 SAO 
KỲ HÒA HOTEL  

  3.000.000 VNĐ/KHÁCH 

 

NỘI DUNG PHỤC VỤ 

* GIÁ TOUR BAO GỒM: 

• Xe đưa đón 45 chổ máy lạnh đời mới Univer.  

• Khách sạn 03 sao: KỲ HÒA HOTEL: Phòng đầy đủ tiện nghi bố trí phòng 02k – 03k /phòng ( 

trường hợp ngủ ghép vì giới tính). 

• Bữa ăn: 04 bữa điểm tâm sáng. 03 bữa buffet. 

• Ăn chính 07 bữa thực đơn 120.000đ/suất. Bao gồm 7 món ( 1 khai vị, 3 món chính, 1 món xào, 

salad, 1 món canh, 1 tráng miệng). Thực đơn thay đổi linh hoạt hong phú theo vùng miền nhưng đảm 

bảo hợp khẩu vị du khách. 

• Vé tham quan: tại các điểm theo chương trình. 

• HDV Tiếng Việt  phục vụ nhiệt tình chu đáo. 

• Khuyến mại: Nước uống, khăn lạnh. 

• Bảo hiểm: 20.000.000 VND/vụ. 

• Thuế VAT 10%. 

*  GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

• Máng trượt thác Datanla 50k/ khách. 

• Tiền Tip cho HDV và tài xế địa phương. 

• Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi, nước uống tại khách sạn… 

*  GIÁ TOUR TRẺ EM: 

• Trẻ em từ 11 tuổi trở lên mua 100% giá tour. 

• Trẻ em từ 5 – đến dưới 11 tuổi mua 50% giá tour. 

• Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 1/2 vé. 

 

NGÀY 04:            ĐÀ LẠT – BẢO LỘC –  TP. HCM  Ăn 03 bữa  


