
 

»KHÁM PHÁ TÂY NGUYÊN ĐẠI NGÀN» 

BUÔN MA THUỘT  
(3 ngày 2 đêm Khởi hành : hàng ngày) 

 

Thời gian Chương trình  

Ngày 01 

BUÔN MA THUỘT – HỒ LĂK (Ăn trưa, tối) 

-Sáng: Quý khách ra sân bay Quốc Nội làm thủ tục check in, đáp chuyến bay đi BMT. 

Xe và HDV đón khách tại sân bay, khởi hành đi tham quan TP Buôn Ma Thuột. Xe đưa đoàn ghé thăm và tìm 

hiểu các loại cà phê tại Làng Café Trung Nguyên, tham quan vườn cà phê thu nhỏ giữ lòng thành phố. Đoàn 

viếng chùa Sắc Tứ Khải Đoan – là ngôi chùa được sắc phong cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam, 

ngôi chùa lớn nhất Buôn Ma Thuột và cả tỉnh Đăk Lăk với lối kiến trúc phỏng theo kiểu dáng cung đình Huế 

kết hợp với phong cách nhà sàn của người dân tộc Tây Nguyên, pha chút kiến trúc hiện đại. Tiếp tục chương 

trình đoàn tham quan Buôn Ako Dhong – tìm biểu những nét đặc trưng văn hóa của đồng bào Ê đê. 

 

 

-Trưa: đưa đoàn đi dùng cơm trưa, thưởng thức các món đặc sản Tây Nguyên. Sau giờ cơm trưa, đoàn trở về 

khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. 

-Chiều: Tiếp tục chương trình, đoàn sẽ đến với Hồ Lăk thơ mộng, cách thành phố khoảng 55km dọc theo 

Quốc Lộ 27, trên đường đi xe sẽ ghé cho quý khách tham quan Núi Đá Voi (Núi Đá Tình yêu).  

Đến hồ Lăk, quý khách được HDV dẫn đi tham quan buôn Jun, buôn Mlê, được hiểu nhiều hơn về lối sống 

cũng như nét đặc trưng văn hóa của cộng đồng người M’Nông sinh sống tại hồ Lăk. 

Ngoài ra, chèo thuyền độc mộc và cưỡi voi băng qua hồ cũng là một trong những điều mà du khách không thể 

bỏ qua khi đặt chân đến hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ 2 Việt Nam này.Khởi hành về TP. Buôn Ma Thuột. 

-Tối: Đoàn dùng cơm tối, quý khách tự do tham dự chương trình giao lưu, thưởng thức ẩm thực địa phương 

trong không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, trong cả hương rượu cần say men cùng những chàng trai 

cô gái M’ Nông, Ê đê. 

Ngày 02 

THÁC DRAYSAP – DRAYNUR – BUÔN ĐÔN (Ăn sáng, trưa, tối) 

-Sáng: Qúy khách dùng buffet sáng tại khách sạn. Xe và HDV đưa đoàn đi tham quan trang trại sản xuất, chế 

biến cà phê Chồn. Tiếp theo đoàn khởi hành đi tham quan thác Draysap/Draynur.  

-Trưa: Đoàn khởi hành đi tham quan khu du lịch Buôn Đôn, dùng cơm trưa tại đây. 

-Chiều: Đoàn tiếp tục hành trình khám phá bản Đôn: đi cầu treo, cưỡi voi, tham quan nhà sàn cổ, …Sau đó, 

xe đưa quý khách trở về thành phố, dọc đường đi dừng ghé tham quan vườn tiêu, cà phê. 

-Tối: Quý khách dùng cơm tối, nghỉ ngơi, tự do về đêm. 

Ngày 03 

BUÔN MA THUỘT – TIỄN SÂN BAY (Ăn sáng, trưa) 

-Sáng: Quý khách dùng buffet sáng, sau đó làm thủ tục trả phòng. Đoàn di chuyển đến Bảo tàng Thế Giới 

Café – không gian thơ mộng giữa lòng thành phố. Đoàn tiếp tục di chuyển đến khu du lịch sinh thái Kotam: 

không gian văn hóa, sinh thái đa dạng mang đậm nét đặc trưng của Buôn Ma Thuột. Dùng cơm trưa tại nhà 

hàng. 

-Trưa: Sau cơm trưa, quý khách nghỉ ngơi, sau đó khởi hành về sân bay Buôn Ma Thuột, làm thủ tục check-in 

 
 

 
CÔNG TY TNHH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ DU LỊCH SÀI GÒN 

 

Văn phòng Hồ Chí Minh 

ĐC: 284A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3 

ĐT: 19002258/  028.6271 9393 

Email: saigontours.booking@gmail.com            

Website: www.saigontours.asia 

Văn phòng Hà Nội 

ĐC: 44 Nguyễn Viết Xuân, Q. Thanh Xuân 

ĐT: 1900 2258 

Email: saigontours.booking@gmail.com 

Website: www.saigontours.asia 

 



Kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại Quý khách.  

 

* PHỤC VỤ ĐOÀN:  

1. Xe du lịch đời mới, đưa đón quý khách tham quan theo chương trình. 

2. Khách sạn: tiêu chuẩn 3 sao (2 khách/phòng, lẻ nam hoặc lẻ nữ ở phòng 3) 

3. Các bữa ăn có trong chương trình gồm: 03 bữa sáng (buffet sáng tại khách sạn) + 05 bữa chính(thực đơn phong 

phú, thay đổi liên tục, đặc sản địa phương, tiêu chuẩn 120.000/suất). 

4. Khăn lạnh, nước suối. 

5. Thuốc y tế thông thường. 

6. Phí tham quan các điểm du lịch theo chương trình. 

7. Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, phục vụ đoàn suốt tuyến. 

8. Café nguyên chất: 01ly/khách. 

9. Vé máy bay khứ hồi, chưa gồm hành lý ký gửi, chỉ gồm 7kg hành lý xách tay 

 

Giá tour trẻ em  

Trẻ em dưới 5 tuổi 0 Gia đình tự lo ăn uống, chỗ ngủ cho bé 

Trẻ em 5 - 10 tuổi 80% Ăn suất riêng và ngủ chung với bố mẹ 

Trẻ em từ 10 tuổi trở lên 100% Tiêu chuẩn như người lớn 

Vé máy trẻ em  Tính theo quy định của từng hãng hàng không 

 

* KHÔNG BAO GỒM:  

1. Chi phí cá nhân, thức uống tự gọi trong các bữa ăn,..  

2. Thuế VAT 

3. Tiền tip cho HDV và Lái xe 

4. Cưỡi voi Buôn Đôn. 

 

* Ghi chú:  
1. Cung cấp danh sách đoàn gồm đầy đủ các chi tiết về: Họ tên, năm sinh, giới tính, quốc tịch và số điện thoại liên lạc 

của khách để chuẩn bị hồ sơ đoàn tham quan. 

2. Công ty hỗ trợ đặt vé máy bay, vé tàu, oto giá net cho các đơn vị. Lễ, tết tăng 20% giá tour. 

3. Giá tour dịp lễ tết có thể tăng 20, 30% 


