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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: hcm@saigontours.asia            

Website: www.saigontours.asia 

Văn phòng Hà Nội: ĐC: 44 Nguyễn Viết Xuân, 

P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân 

ĐT: 1900 2258/ 024 22121358 

Email: hanoi@saigontours.asia 

Website: www.saigontours.asia 

 

 

ĐÀ LẠT – Thành Phố Mộng Mơ  

---*---*---*---  

 MADAGUI – CẦU TREO ,  NHÀ TARZAN 

 GA ĐÀ LẠT – DINH I 

 HỒ VÔ CỰC  - ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT  

 

 

 

 

NGÀY 1 :   SÀI GÒN –ĐÀ LẠT   ( 300Km) 

 Buổi sáng, khởi hành từ điểm hẹn TP.Hồ Chí Minh đi Đà Lạt . Tham quan Khu du lịch Madagui – với 

Công Viên Thần Núi , Cầu Treo Madagui , Nhà Tarzan . 

 Buổi chiều, đến Đà Lạt,  Quý khách nhận phòng.                           

 Buổi tối  : Qúy khách tự do dùng đặc sản Phố núi , hoặc tham dự đêm lửa trại, uống rượu cần , văn 

nghệ cồng chiêng giao lưu văn hóa với người Tây Nguyên. ( chi phí tự túc ) 

                                                                                                                               (Ăn sáng, trưa, chiều ) 

NGÀY 2 : ĐÀ LẠT – CÁC THẮNG CẢNH  

 Buổi sáng : Qúy khách tham quan :  

-Đường Hầm Điêu Khắc – nơi thể hiện sự tài hoa của các nghệ nhân qua sự kết hợp tinh tế các tác 

phẩm điêu khắc từ đất sét kết nối những giá trị nhân văn của Đà Lạt , ngoài ra Quý khách còn được 

tận mắt chiêm ngưỡng Ngôi nhà bằng đất sét duy nhất và độc đáo nhất nước ta. Ngắm cảnh chụp 

hình Hồ Vô Cực Nơi Tình yêu bắt đầu qua câu chuyện tình của chàng K’ Lang và nàng H’ Biang 

-Thiền Viện Trúc Lâm, ngắm cảnh rừng thông, hồ Tuyền Lâm và núi Phượng Hoàng từ trên 

cao. 

 Buổi chiều : Quý khách tham quan :  

- Ga Đà Lạt – nơi sở hữu nhiều kỉ lục như “nhà ga cao nhất”, “nhà ga cổ nhất”, “nơi có đầu tàu chạy 

bằng hơi nước duy nhất .  

- Dinh I - là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của người Pháp tại Đà Lạt, đặc biệt nơi 

đây gắn liền với tên tuổi của Vua Bảo Đại . Vị  Vua cuối cùng của Triều Đại Nhà Nguyễn .  

 Thời gian     : 03 ngày 02 đêm. 

 Khởi hành   :  Thứ 6 hằng tuần  

 Phương tiện : Đi về bằng xe. 
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-Chùa Linh Phước hay còn gọi Chùa Ve Chai - một công trình kiến trúc Phật Giáo đặc sắc được trang trí 

chủ yếu bằng các loại gốm sứ. 

- Nấc thang Thiên Đường  - nơi lưu lại những tấm ảnh đẹp khó cưỡng .  (  chi phí  tự túc )  

 Buổi tối:  chương trình riêng của Quý khách .                                         (Ăn sáng, trưa, chiều) 

NGÀY 3 : ĐÀ LẠT – SÀI GÒN (300 Km) 

Buổi sáng:  Quý khách trả phòng,   - Sau đó đoàn ghé Chợ Đà Lạt mua đặc sản các loai hoa quả và 

trái cây vùng cao , xe đưa đoàn về Thành phố Bảo Lộc, Quý khách thưởng thức đặc sản trà, cà phê 

nổi tiếng nơi đây.. 

 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 

HẠNG VÉ GIÁ VÉ PHỤ THU PHÒNG ĐƠN 

KHÁCH SẠN  2*  2.598.000 400.000 

KHÁCH SẠN  3* 2.798.000 650.000 

KHÁCH SẠN  4* 3.568.000 1.100.000 

 

 

GIÁ VÉ BAO GỒM: 

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

 Khách sạn (1 phòng/2, 3 khách). 

-  Khách sạn 2* :  TẦM XUÂN , RED SUN, TRUNG NHÂN , LÊ NA  

- Khách sạn 3* : MAI VÀNG ,  INTERSTELLA , LAN PHƯƠNG  

- Khách sạn 4* : TTC PREMIUM , MƯỜNG THANH , KINGS  

( hoặc các khách sạn tương đương khác ) 

 Ăn uống theo chương trình, 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 (1chai/ ngày). 

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

 

GIÁ VÉ KHÔNG BAO GỒM: 

 Chương trình giao lưu văn hóa Tây Nguyên.  

 Vé cáp treo qua đồi Rôbin.  

 Các chương trình vui chơi giải trí  cá nhân, các chi phí ăn uống ngoài chương trình.  

 

GIÁ VÉ TRẺ EM:  

-    Quý khách từ 10 tuổi trở lên mua 01 vé. 

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

 

Giá trên áp dụng vào ngày thường, ngày lễ, tết phụ thu theo 

thời giá 


