
 

»KHÁM PHÁ TÂY NGUYÊN ĐẠI NGÀN» 

PLEIKU – KONTUM – BUÔN MA THUỘT  
(4 ngày 3 đêm Khởi hành hằng ngày) 

 

Thời gian Chương trình  

Ngày 01 

ĐẾN  PLEIKU (Ăn trưa, tối) 

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

- Trưa: Xe và HDV đón khách tại sân bay Pleiku, xe đón đoàn ăn trưa. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

- Chiều: Đoàn thăm quan Nhà Thờ gỗ Kon Tum (nhà thờ cổ kính nhất Kon Tum - đưuọc làm hoàn toàn bằng 

gỗ cà chit, theo phong cách Roman kết hợp với kiến trúc nhà sàn của người Ba Na). Tham quan làng 

Pleiphun (dân tộc Jơrai), tìm hiểu phong tục tập quán và những sinh hoạt thường nhật của người dân (nhà 

Rông, nhà mồ, tượng nhà mồ, bến nước,…)  

- Tối: Ăn tối tại nhà hàng. Sau bữa tối, đoàn tự do nghỉ ngơi, khám về thành phố Pleiku về đêm. 

Ngày 02 

KONTUM – PLEIKU – BUÔN MA THUỘT (Ăn sáng, trưa, tối) 

- Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau bữa ăn sáng, xe đón đoàn thăm quan thủy điện Yaly -

 công trình thủy điện ngầm lớn nhất Việt Nam – và cũng là một thắng cảnh kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên 

hoang dã và những thành quả đồ sộ từ bàn tay và khối óc con người làm ra; Biển Hồ T’Nưng - Nơi cũng cấp 

nước sạch và cá cho Tp. Pleiku – được mệnh danh là hạt ngọc của Pleiku. Viếng Chùa Minh Thành - Ngôi 

chùa đẹp nhất Pleiku. 

- Trưa: Khởi hành về Thành Phố Buôn Ma Thuột theo quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh). Đoàn ghé thăm 

quan học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG. Đến Buôn Ma Thuột, quý khách nhận phòng, nghỉ ngơi. 

- Tối: Ăn tối tại nhà hàng. Sau bữa tối, Quý khách tự do khám phá Thành Phố Buôn Ma Thuột về đêm như: 

đường sách Buôn Ma Thuột, chương trình văn hóa Cồng chiêng. 

Ngày 03 

BUÔN MA THUỘT – BẢN ĐÔN –  DRAYNU  (Ăn sáng, trưa, tối) 

- Sáng: Ăn sáng tại khách sạn. Sau khi ăn sáng, xe và HDV đón quý khách thămquan chùa Sắc Tứ Khải 

Đoan, tìm hiểu về sự hình thành và quy trình chế biến, sản xuất cà phê chồn. Bên cạnh đó, quý khách còn 

được thưởng thức cà phê nguyên chất miễn phí. Đoàn tiếp tục khởi hành đi thăm quan Buôn Đôn. Tại đây, 

quý khách hiểu thêm về nghệ thuật săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, chiêm ngưỡng nhà sàn cổ hơn 125 năm 

tuổi, nghe kể chuyện về cụ Ama Kong. Trải nghiệm cảm giác mới lạ trên cầu treo bắt qua sông Serepok 

huyền thoại. Tự do cưỡi voi lội sông và đi dạo tham quan buôn làng. 

- Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng với những món đặc sản mang hương vị núi của rừng Tây 

Nguyên. 

- Chiều: Khởi hành tham quan thác DrayNur hùng vĩ. 

- Tối: Đoàn khởi hành về lại TP Buôn Ma Thuột và dùng cơm tối tại nhà hàng. Sau bữa tối quý khách tự do 

khám phá thành phố Buôn Mê Thuột. 

Ngày 04 

BUÔN MA THUỘT – TIỄN KHÁCH   (Ăn sáng, trưa) 

- Sáng: Quý khách ăn sáng tại nhà hàng. Trả phòng khách sạn, xe đón đoàn thăm quan Làng Café Trung 

Nguyên, buôn Ako- Dhong. Tiếp đó, đoàn khởi hành đi tham quan Khu du lịch sinh thái Kotam – một góc 

“Đà Lạt thu nhỏ” cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 8km dọc theo quốc lộ 26.  

- Trưa: Sau thời gian tham quan, chụp ảnh, quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. Sau khi ăn trưa, Xe đưa 

đoàn ra sân bay Buôn Ma Thuột đáp chuyến bay về điểm xuất phát ban đầu, kết thúc chương trình 

 

 

 

 

* 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) 

 
 

 
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 

 



3. Các bữa ăn có trong chương trình gồm: 03 bữa sáng (buffet sáng tại khách sạn) + 07 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 HCM – Pleiku/ Ban Me Thuột – HCM, (Giá có thể lên xuống theo thời giá, giá trên check tại thời 

điểm hiện tại) Gía chưa gồm hành lý ký gửi, chỉ gồm 7kg xách tay 

10. Nón du lịch 

11. Bảo hiểm du lịch: mức bồi thường 20 triệu/ khách 

 

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 bay của trẻ em  Tính theo quy định của hãng hàng không. 

 

* KHÔNG BAO GỒM:  

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

2. Thuế VAT 10% 

3. Tiền tip cho HDV và Lái xe (tùy tâm) 

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 (đúng giá của hãng) cho các đơn vị. Lễ, tết tăng 20% giá tour. 


