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ĐÀ LẠT  
MỘNG MƠ TỪNG NÉT SƢƠNG MỜ 

Thời gian: 03 Ngày 03 Đêm 
 

Phƣơng tiện: Đi về ÔTô 
 

Khởi hành: Tối thứ 5 hằng tuần 

 

Đà Lạt một trong những trung tâm du lịch hàng đầu Tây Nguyên là địa điểm du lịch mà 
bạn không thể bỏ qua. Với những điểm tham quan lãn mạng, hấp dẫn, không khí trong 
lành và những món ăn ngon lành. Check in ngay những địa điểm du lịch Đà Lạt đẹp đến 

quên lối về ngay và lên đƣờng khám phá thành phố diễm tình nhất Việt Nam....  

 

Vì sao khách hàng luôn lựa chọn chúng tôi ? 

 

 Là  một đơn vị lữ hành du lịch chuyên nghiệp, uy tín lâu năm trên thị trƣờng du lịch Việt 
nam và Quốc tế, chúng tôi tập trung vào phân khúc khách hàng đi du lịch thuần túy, du lịch 

nghỉ dƣỡng, du lịch công vụ…tại Việt nam và các quốc gia tại Châu Âu và Bắc Mỹ… 
 Hƣớng dẫn viên kinh nghiệm, nhiệt tình và chuyên nghiệp 
 Tƣ vấn điểm đến và các dịch vụ chuyên nghiệp, tận tình, sắp xếp các chƣơng trình tham 

quan, ăn uống nghỉ ngơi khoa học và hạn chế di chuyển.  
 Lịch khởi hành chủ yếu là vào các ngày cuối tuần và phù hợp với việc sắp xếp của Quý 

khách.  
 Chƣơng trình luôn đầy đủ các địa điểm tham quan,chất lƣợng luôn ổn định và giá tốt nhất 

thị trƣờng ! 
 

DỊCH VỤ ĐÃ BAO GỒM:     

 
 Xe vận chuyển 16 - 45 chổ tốt đời mới đón - tiễn và phục vụ theo chƣơng trình.  
 Ngủ 4  khách ngƣời lớn/phòng đối với khách sạn 2 sao, khách sạn 3 trở lên ngủ 2 khách 

ngƣời lớn/phòng  tiện nghi, hiện đại, trung tâm thành phố (trƣờng hợp lẻ ngƣời nam/nữ sẽ 
phải ghép phòng BA bắt buộc phụ thu phòng đơn. 

 Ăn các bữa sáng, trƣa và tối theo chƣơng trình tour ,01 bữa buffet rau không giới hạn. 
 Vé tham quan theo chƣơng trình. 
 Hƣớng dẫn viên tiếng Việt phục vụ tận tình đón tại TP.HCM hỗ trợ đoàn những ngày thăm 

quan. 
 Phục vụ 01 chai nƣớc 500ml, khăn lạnh/khách/ngày, mũ du lịch… 
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 Bảo hiểm du lịch nội địa gói tiêu chuẩn bồi thƣờng tối đa 20 triệu VNĐ/ngƣời/vụ giành cho 
du khách Việt Nam.   

DỊCH VỤ CHƢA BAO GỒM:     

 Chi phí tham quan ngoài chƣơng trình: 
 

 Vé Café F – Cánh Đồng Hoa 

 Thức uống tại Mê Linh Quán 

 Chi phí Giao Lưu Văn Hóa Cồng Chiêng 

 Xe Jeep lên đỉnh Langbiang 
 

(qúy khách vui lòng thanh toán trực tiếp khi tham gia)  
 Các chi phí cá nhân, giặt là, đồ uống trong các bữa ăn, đồ uống trong tủ lạnh phòng khách 

sạn.. 

 Thuế VAT (10%)  
 Chi phí Tip bồi dƣỡng cho HDV và lái xe phục vụ đoàn  

 
LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 

 
Các điểm tham quan có trong chƣơng trình: 
 

1. Nhà Thờ Domain De Marie 

2. Vườn Hoa Cẩm Tú Cầu 

3. Chùa Linh Phước (Chùa Ve Chai) 

4. Buffet Rau Không Giới Hạn 

5. Puppy Farm – Nông Trại Cún 

6. Bảo Tàng Phân Viện Sinh Học Đà Lạt 

7. Quảng Trường Lâm Viên 

8. Que Garden 

9. Cafe F – Cánh Đồng Hoa 
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10. Vườn Dâu Tây Đà Lạt 

11. Mê Linh Quán  

12. KDL Lang Biang 

13. Khu Du Lịch Dalaland 

14. Chùa Linh Ẩn Tự 

ĐÊM 01: TPHCM – KHỞI HÀNH TOUR ĐÀ LẠT 

– Xe và HDV Công ty Du Lịch PERFECT HOLIDAY VIETNAM đón quý khách tại điểm 

hẹn khởi hàn đi  Đà Lat và cùng tham gia giao lưu trên xe với các trò chơi vui nhộn do 

HDV tổ chức như: Đuổi hình bắt chữ, Nói cùng MC, Chiếc Nón Diệu Kì…vv, Kết thúc 

chương trình giao lưu quý khách nghỉ ngơi trên xe.  

 

– Sau khi giao lưu quý khách nghỉ ngơi trên xe, trong quá trình di chuyển tổ phục vụ sẽ 

dừng tại cá điểm dừng chân để đoàn đi vệ sinh . 

 

– Quý khách tự túc ăn khuya nếu có nhu cầu  

 

NGÀY 01: NHÀ THỜ DOMAIN DE MARIE – CÁNH ĐỒNG HOA CẨM TÚ CẦU 

– CHÙA LINH PHƢỚC – BUFFET RAU KHÔNG GIỚI HẠN – NÔNG TRẠI 

CÚN – CÀ PHÊ MÊ LINH (Ăn Sáng, Trƣa, Tối) 

. 

– 07h00: Qúy khách dùng điểm tâm buffet tai nhà hàng  bắt đầu chương trình khám phá 

Đà Lạt. Xe đưa quý khách lần lượt tham quan các điểm sau:  

 
Nhà Thờ Domain De Marie: đây là một cụm kiến trúc bao gồm nhà nguyện và hai dãy 

nhà tu viện nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn. 

  
Vườn hoa cẩm tú cầu: Qúy khách sẽ được hòa mình vào cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu 

mênh mông, chắc chắn bạn sẽ có được những bức ảnh cực đẹp tại đây. 

 
Chùa Linh Phước (chùa Ve Chai): Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Đà 

Lạt, là công trình kiến trúc khảm sành đ c sắc., đ m đà bản sắc Á Đông. H ng năm 

thường xuyên đón tiếp khách du lịch đà lạt từ khắp nơi trong và ngoài nước đến l  bái và 

tham quan công trình khảm sành độc đáo này. 
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11h00: Đoàn dùng bữa trưa và ngắm cảnh tại Buffet Rau Không Giới Hạn, về lại khách 

sạn nghỉ ngơi. 

 
Menu Buffet rau Tham Khảo: 

 

Buffet lẩu rau 

Set nhân lẩu kèm theo: Cá diêu hồng, nghêu, tôm, tim heo, đ u hủ non, còi sò 

điệp, trứng gà, nạc dăm, ếch, nấm, bò bắp hoa. 

Salad trộn 

Kim chi 

Thịt kho tiêu 

Cơm trắng 

Tráng miệng 

Khăn lạnh. 

 

– 12h00: Xe đưa quý khách về khách sạn, nh n phòng nghỉ ngơi. 

 
– 14h00: Đoàn tham quan Puppy Farm – Nông Trại Cún. Đến với KDL đoàn được t n 

mắt nựng những chú cún đáng yêu với rất nhiều giống cho quý như Golden, Alaska, 

Corgi, Pug…Ngoài ra đoàn tham quan và chụp ảnh với vườn dâu tây, vườn cà bi, vườn 

hoa lavender,…cùng hàng chục tiểu cảnh chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời.  

 
– 15h30: Đoàn tham quan khung cảnh và nhâm nhi cà phê tại Mê Linh Quán. Với không 

gian ba chiều lộng gió, hướng ra ngoài những đồi cà phê xanh bạt ngàn. Ngồi nhâm nhi 

tách cà phê chồn và hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn là điều thú vị không còn gì b ng.  

 

– 18h30: Xe đưa quý khách về khách  sạn nghỉ ngơi. Quý khách  dùng bữa tối tại nhà 

hàng. 

 

Buổi tối: Quý khách tự do dạo chợ đêm Âm Phủ, tự do thưởng thức các món đ c sản: 

Kem Bơ Thanh Thảo (Nguy n Văn Trỗi), Cafe Tùng nghe Nhạc Trịnh với không khí ấm 

áp bên hông nhà hát Hòa Bình, Chè Hé – 59 đường 3/2, Bánh Tráng Nướng – 112 
Nguy n Văn Trỗi… Nghỉ đêm tại Đà Lạt. 
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NGÀY 02: QUẢNG TRƢỜNG LÂM VIÊN – QUÊ GARDEN – VƢỜN DÂU TÂY 

CÔNG NGHỆ CAO – PHÂN VIÊN SINH HỌC – KDL LANGBIANG (Ăn Sáng, 

Trƣa, Tối) 

  

– 07h00: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn .  

 
– 08h00: Xe đưa đoàn tham quan và chụp hình tại Quảng Trường Lâm Viên – Tọa lạc 

phía mạn phải của Hồ Xuân Hương – Một biểu tượng mới của thành phố hoa nơi đã ấn 

tượng mạnh mẽ với bao du khách nhờ có hai công trình nghệ thu t khổng lồ là khối Hoa 

Dã Qu  và khối Atisô được xây dựng từ những tấm kính màu lạ mắt. 

 
– 09h00: Xe đưa quý khách ghé tham quan Que Garden. Một địa điểm mới nổi, nơi nổi 

tiếng với khu vườn bonsai lá kim lớn nhất Việt Nam. Không chỉ v y bao bọc xung quanh 

là những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ b ng những loài hoa nổi tiếng của Đà Lạt tạo ra 

một không gian vô vùng đ c sắc cho những người đam mê cái đẹp đến từ thiên nhiên. 

Bên cạnh đó, KDL còn thiết kế những hồ cá Koi đạt tiêu chuẩn Nh t Bản với hàng ngàn 

con cá Koi được lựa chọn kỹ lưỡng từ nhiều giống cá Koi khác nhau. 

 
Ngoài ra bên cạnh KDL là địa điểm Cafe F – Cánh Đồng Hoa đang là điểm đến làm 

giới trẻ đứng ngồi không yên bởi không gian vô cùng đẹp, đẹp rực rỡ với muôn loài hoa 

đang nở rộ. Với lối kiến trúc độc đáo, bên trên là quán cà phê. Còn bên dưới sẽ là một 

rừng hoa tràn ng p các sắc màu, vô cùng lung linh và huyền ảo. 

 

(Qúy khách được chọn 1 trong 2 điểm để tham quan, nếu quý khách muốn tham quan cả 

2 điểm thì sẽ tự túc vé vào Cafe F – Cánh Đồng Hoa) 

 
10h30: Đoàn đến thưởng thức Mứt Đặc Sản Đà Lạt Miễn Phí + nước cốt dâu 

t m/chanh day + trà Atiso mi n phí. Cảm nh n hương vị ngọt ngào nới cao nguyên thơ 

mộng. 

 

11h00: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng, về lại khách sạn nghỉ ngơi.  

 
Menu Tham Khảo: 

 

Salad trộn dầu giấm. 

Thịt kho củ cải. 

Gà kho gừng. 
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Đ u hủ chiên giòn 

Cải thìa xào tỏi. 

Lẩu măng chua cá. 

Cơm trắng. 
Tráng miệng, trà đá. 

 

15h00: Xe tiếp tục đưa Quý khách đến Vườn Dâu Tây được trồng b ng phương pháp 

thủy canh với công nghệ cao và hiện đại của Israel mang lại năng suất vượt trội, đ c biệt 

là vô vàn những quả dâu mọng đỏ “size cực khủng” đang thu hút đông đảo các bạn trẻ 

tìm đến check-in. 

 

16h00: Tham quan Bảo Tàng Phân Viện Sinh Học Đà Lạt với khung cảnh cổ kính, huyền 

bí sẽ mang đến cho quý khách những khung hình rất khác biệt. Khám phá bên trong 

phòng trưng bày bao gồm các mẫu v t th t được lưu giữ lại như các loài chim, voi, côn 

trùng, báo hoa mai, gấu xám… 

 
17h00: Tiếp tục hành trình khởi hành về huyện Lạc Dương đoàn tham quan KDL Lang 

Biang, chinh phục ngọn núi cao hơn 2.000m với câu chuyện tình lãng mạng của chàng 

Lang và nàng H’Biang, tại đây Quý khách có dịp ngắm toàn cảnh thành phố sương mù.  
 

18h00: Dùng bữa tối tại Nhà Hàng dưới chân LangBiang huyền thoại, tham gia Chương 

trình lửa trại giao lưu Cồng Chiêng với người dân tộc Lạch bên ánh lửa b p bùng cùn g 

chén rượu cần, thưởng thức thịt rừng nướng (Chi phí tự túc). 

 

Menu Tham Khảo: 

 

Salad trộn dầu giấm. 

Thịt ram m n. 

Cá kho tiêu 

Trứng chiên hành 

Cải ngọt xào tỏi. 

Canh mồng tơi tôm tươi. 

Cơm trắng.  
Tráng miệng, trà đá. 

 

Buổi tối: Quý khách tự do tham quan Thành phố Cao Nguyên về đêm. 
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NGÀY 03: KDL DALALAND – THÁC VOI – LINH ẨN TỰ – TP. HCM (Ăn Sáng, 

Trƣa) 

 

07h00:  Qúy khách làm thủ tục trả phòng, xe đưa quý khách đến nhà hàng dùng điểm tâm 
sáng. 

 
08h00:  Tiếp tục chương trình, xe cùng HDV sẽ đưa quý khách đế tham quan Khu Du 

Lịch Dalaland – khu du lịch đang được nhiều bạn trẻ check – in nhiều nhất hiện nay. Với 

hàng chục tiểu cảnh bên trong như: xích đu, tổ chim, bàn tay ph t, giường lưới…quý 

khách có thể thưởng ngoạn cảnh v t hùng vĩ nơi đây và  cho ra những bức ảnh vạn người 

mê (Chi phí tự túc). 

 
Bên cạnh đó, quý khách tham quan Thác Voi: Với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của mình, 

dòng thác này luôn là điểm đến tham quan hấp dẫn của nhiều du khách khi tìm về những 

vùng ngoại thành quanh thành của Đà Lạt.  

 
Sau đó viếng thăm chùa Linh Ẩn Tự nổi tiếng với bức tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cao 

nhất Việt Nam (72m) kết hợp với khung cảnh tuyệt vời xung quanh sẽ để trong lòng quý 

khách sự vương vấn khó tả. 
 

11h00: Xe đưa quý khách đi dùng cơm trưa tại Bảo Lộc. 

 

Menu Tham Khảo: 

 

Rau xào th p cẩm             

Heo rừng (f1) xào sả ớt    

Thịt kho đ u                     

Cá kho tộ      

Canh bò rau răm                     

Salad tam sắc            

Cơm trắng – Trà đá   

Tráng miệng 

 
– 19h00: Quý khách về đến Thành phố Hồ Chí Minh, xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. 

Kết thúc chuyến tham quan Tour Đà Lạt. PERFECT HOLIDAY VIET NAM chia tay Quý 

khách, hẹn ngày g p lại! 

 

BÁO GIÁ THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN 03 SAO 
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(Giá áp dụng cho đoàn 10 – dưới 15 khách người lớn) 

 

Xe 16 - 45 chổ đời mới máy lạnh, ghế ngã cao cấp phục vụ suốt tuyến 

Đối tƣợng 

Khách sạn 

Cách chợ 3- 5 phút đi bộ 

2 Sao 3 Sao 4 Sao 

Ngƣời lớn 1.690.000 VNĐ 2.190.000 VNĐ 3.190.000 VNĐ 

Trẻ em 

 

 Dưới 5 tuổi mi n phí 100%, hai người lớn chỉ được kèm 1 bé dưới 5 tuổi, bé 

thứ 2 thanh toán theo tiêu chuẩn bé từ đủ 5 tuổi đến dưới 11 tuổi.Ngủ chung 

giường bố mẹ 
 

 Từ đủ 5 tuổi – dưới 11 tuổi thanh toán 70% Giá trị tour. Hai người lớn chỉ 

được kèm 1 bé, bé thứ 2 thanh toán như vé người lớn. Ngủ chung giường bố 

mẹ. 

 

 Từ đủ 11 tuổi trở lên thanh toán 100% Giá tour. 
 

 

 

 

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI 

 Quý khách tham khảo chƣơng trình và lựa chọn cho mình ngày khởi hành phù hợp nhất  
 Tiến hành kí hợp đồng & đặt cọc 50% tour /khách  
 Triển khai thanh toán nốt 100% chi phí dịch vụ trƣớc 07 ngày so với ngày khởi hành và 

chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ xác nhận dịch vụ tới Quý khách.  

GHI CHÚ QUAN TRỌNG 

 Mức bồi thƣờng Bảo hiểm không áp dụng cho các khách hàng trên 70 tuổi và khách hàng 
trên 70 tuổi yêu cầu phải đi cùng với 01 ngƣời thân dƣới 60 tuổi chăm sóc hỗ trợ.  



 
 

 

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ 

KỲ NGHỈ HOÀN HẢO VIỆT NAM  

Địa chỉ: 186E/1/2 Bình Thới, Phƣờng 14, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 0287 774 8899 
Email: perfectholiday@perfectholiday.com 

Website: www.perfectholidayvn.com 

 

 Đối với khách hàng đang mang thai yêu cầu phải thông báo cho nhân viên của công ty du 
lịch tại thời điểm đăng kí tour để đƣợc tƣ vấn thêm thông tin về chƣơng trình và phải có sự 
đồng ý của bác sĩ tƣ vấn, chúng tôi xin phép từ chối khách hàng đang mang thai từ 5 tháng 
trở lên.  

 Qúy khách tự cân nhắc và tự chịu trách nhiệm về các điều kiện sức khỏe khi tham gia tour 

hoặc các hoạt động tour cảm giác mạnh, tour mạo hiểm, tour lặn biển… 
 Trẻ em dƣới 05 tuổi: ăn và ngủ chung với ngƣời lớn (giá tour đƣa ra chỉ là vé máy bay và 

chi phí bảo hiểm, qúy khách tự thanh toán các chi phí ăn uống) 
 Hai ngƣời lớn chỉ đƣợc kèm 01 trẻ em dƣới 05 tuổi, trẻ em thứ 02 sẽ phải mua 01 suất cho 

độ tuổi từ 05- dƣới 11 tất cả đều ngủ chung giƣờng với ngƣời lớn.  
 Hai ngƣời lớn chỉ đƣợc kèm 01 trẻ em từ đủ 05 đến dƣới 11 tuổi, trẻ em thứ 02 sẽ phải mua 

01 suất cho ngƣời lớn.  
 Đề nghị Quý khách thông báo rõ số lƣợng và độ tuổi của trẻ em khi đăng kí tour để chúng 

tôi hỗ trợ và tính giá tour cho Qúy khách chính xác nhất, nếu không chúng tôi sẽ áp dụng 
theo giá tour ngƣời lớn.  

ĐIỀU KIỆN HOÀN HỦY TOUR  

 Trƣớc ngày khởi hành 30 ngày: Phạt 30% giá trị tour.  
 Từ 20-29 ngày so với ngày khởi hành đăng kí: Phạt 40% giá trị tour.  
 Từ 10-19 ngày so với ngày khởi hành đăng kí: Phạt 60% giá trị tour.  
 Từ 06-09 ngày so với ngày khởi hành đăng kí: Phạt 90% giá trị tour.  
 Từ 05 ngày trở xuống so với ngày khởi hành đăng kí: Phạt 100% giá trị tour.  
 Trƣờng hợp Quý khách không làm thủ tục bay đƣợc do lỗi hoặc sự cố giấy tờ tùy thân 

không hợp lệ (không khớp với thông tin đăng kí và xuất vé khi mua tour) hoặc thuộc danh 
sách cấm bay hoặc có mặt tại sân bay chậm giờ làm thủ tục và đóng quầy… thì phạt 100% 
giá trị tour.  

 Các trƣờng hợp hủy tour do sự cố bất khả kháng nhƣ chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, đình 
công, hoãn hủy chuyến bay do sự cố kĩ thuật mất an toàn bay…tiền tour sẽ đƣợc hoàn lại 
sau khi  đã trừ các dịch vụ đã thực hiện. 

CẢM ƠN VÀ KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÙNG GIA ĐÌN H CÓ MỘT KÌ NGHỈ 
ẤN TƢỢNG, SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN ! 

 


