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Phoá nuùi Taây Nguyeân 

BUOÂN MEÂ THUOÄT 
 

 GIAO LƯU VĂN HÓA VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TÂY NGUYÊN. 

 DÃ NGOẠI - LỬA TRẠI - VĂN NGHỆ CỒNG CHIÊNG – UỐNG RƯỢU CẦN 

 THƯỞNG THỨC HƯƠNG VỊ CÀ PHÊ BUÔN MÊ THUỘT. 
 

 

 Thời gian     : 03 ngày, 02 đêm. 

 Khởi hành   : Thứ sáu hàng tuần. 

 Phương tiện: Đi, về bằng xe. 

 

 

 

NGÀY 1: TP. HỒ CHÍ MINH – BUÔN MÊ THUỘT – HỒ LĂK (402 Km) 

 Buổi sáng, xe đưa đoàn khởi hành rời TP.Hồ Chí Minh đi Buôn Mê Thuột, theo 

QL14 qua các địa danh Đồng Xoài, Sóc Bom Bo, Bù Đăng , đường Hồ Chí Minh.  

 Buổi chiều, du khách ghé tham quan thác Dray Nur hoặc Dray Sap thác hùng vĩ nhất 

trên dòng sông Sêrêpôk. Đoàn tiếp tục về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

 Buổi tối, Quý khách đi dạo phố về đêm hoặc xe đưa đoàn đi tham quan làng cà phê 

Trung Nguyên thưởng thức hương vị cà phê phố núi, Quý khách có thể mua về làm 

quà cho người thân và gia đình .                                         

(Ăn sáng, trưa, chiều) 

NGÀY 2: BUÔN MÊ THUỘT - BUÔN JUN - BUÔN ĐÔN 

 Buổi sáng, đoàn thăm Buôn Akô Dhong, nơi cư trú của đồng bào Eđê với những căn 

nhà sàn truyền thống, viếng chùa Khải Đoan, tham quan Bảo tàng Dân Tộc, tìm hiểu 

đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Tiếp tục khởi 

hành đi Buôn Đôn, tham quan cầu treo và ngắm cảnh sông Sêrêpôk, nhà sàn cổ 120 

năm của người Lào, tham quan mộ và nghe kể chuyện về Vua săn voi; vào khu du 



lịch sinh thái Bản Đôn, bắt đầu chương trình dã ngoại, du khách có thể đi bộ hoặc 

đạp xe ngắm cảnh rừng quốc gia Yok Đôn, cưỡi voi xuyên rừng và thăm buôn làng.   

 Buổi chiều, Quý khách tham quan và trải nghiệm những điểm đặc sắc ở Buôn Jun 

như: cưỡi voi dạo chơi buôn làng, đi thuyền độc mộc trên hồ Lăk …chiêm ngưỡng 

cảnh đẹp thơ mộng nơi miền sơn cước. 

 Buổi tối, Quý khách có thể tham dự đêm lửa trại, uống rượu cần, văn nghệ cồng 

chiêng, giao lưu văn hóa với đồng bào  dân tộc Tây Nguyên (chi phí tự túc). Quý 

khách nghỉ đêm tại hồ Lăk hoặc Buôn Mê Thuột.      

(Ăn sáng, trưa, chiều) 

 NGÀY 3: BUÔN MÊ THUỘT – TP. HỒ CHÍ MINH (352 Km)      

 Buổi sáng, trả phòng, xe đưa đoàn ra chợ chợ Buôn Mê Thuột, Quý khách mua đặc 

sản. Sau đó đoàn lên xe khởi hành về TP.Hồ Chí Minh.  

 Buổi chiều, đoàn về đến Sài Gòn chia tay tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng Quý khách. 

(Ăn sáng, trưa) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BẢNG GIÁ DÀNH CHO 1 KHÁCH 

GIÁ VÉ 
PHỤ THU  

Phòng Đơn 

3.160.000 vnđ 550.000 vnđ 

GIÁ VÉ BAO GỒM: 

 Xe đời mới đưa đón khách đi theo chương trình tour. 

 Khách sạn (1 phòng/2-3 khách). 

  * Ngày đi xe đón khách và khởi hành lúc 6h00 tại TP.HCM. 

  * Chương trình có thể thay đổi hoặc sắp xếp lại nhưng vẫn đầy đủ nội dung trên. 
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       * Buôn Mê Thuột : DAKRUCO, BẠCH MÃ,  ĐAM SAN, CAO NGUYÊN . 

       * Hồ Lak  : LAK RESORT. 

 Ăn uống gồm 3 bữa trong ngày, được đổi món thường xuyên theo ẩm thực địa phương.  

 Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến. 

 Vé tham quan vào cửa các thắng cảnh. 

 Nước suối trên đường (1 chai/ ngày). 

 Bảo hiểm du lịch với mức tối đa là 30.000.000đ/trường hợp. 

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM: 

  Giao lưu cồng chiêng với đồng bào dân tộc. 

 Tiền cưỡi voi, bơi thuyền độc và các chi phí ăn uống, vui chơi giải trí cá nhân. 

GIÁ VÉ TRẺ EM:  

-      Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua 01 vé. 

-      Trẻ em từ 05 đến 10 tuổi mua 1/2 vé. 

-      Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 người lớn chỉ 

được kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 trở lên phải mua 1/2 vé. 

(Tiêu chuẩn 1/2 vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ ghép chung phòng với gia đình). 

 

 


