
 

 

 



 

 

                                               Phương tiện: Đi xe Ôtô chất lượng cao 

                                               Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm     

 

 ĐIỂM NỔI BẬT 

 Khu bảo tồn sinh thái Tà Đùng 

 Thưởng thức cafe, ngắm nhìn toàn cảnh Hồ Tà Đùng từ trên cao 

 Bảo tàng các dân tộc Tây Nguyên 

 Làng cà phê Trung Nguyên 

 Buôn Đôn 

 Chùa Sắc Tứ Khải Đoan 

 Thác Dray-Nur 

 

 

 

Tối 21h30: Xe và HDV đón khách tại điểm hẹn. 

Quý khách khởi hành theo Quốc Lộ 14 đi ĐăkNông qua Sóc Bombo, Bù Đăng, đường mòn Hồ 
Chí Minh. 

Trên xe Quý khách sẽ nghe HDV thuyết minh về các điểm nổi tiếng đoàn sẽ đi qua. Sau đó nghỉ 

ngơi và dừng chân ăn nhẹ cũng như thư giãn tại các trạm dừng chân trên cung đường đoàn đi qua. 

Quý khách nghỉ đêm trên xe. 

 

 

Sáng: Đến ĐăkNông, Quý khách vào nhà hàng dùng điểm tâm 

và đi vệ sinh cá nhân. Sau đó đoàn khởi hành tham quan: 

 07h30 Quý khách đến khu bảo tồn sinh thái Tà Đùng – 

Vịnh Hạ Long Tây Nguyên, khung cảnh hiện ra trước 

mắt gây ấn tượng cho Quý khách bởi những hoàn đảo 

nhỏ nhấp nhô giữa mặt hồ phẳng lặng. 

ĐÊM NGÀY 1: TP. HCM – ĐẮK NÔNG                                                         ( Nghỉ đêm trên xe) 

NGÀY 1: HỒ TÀ ĐÙNG – BUÔN MA THUỘT                                            ( Ăn 3 bữa) 



 

 

 Quý khách sẽ cảm nhận sự bình lặng, trong lành cùng chút không khí se lạnh của cơn gió 

vùng cao. Quý khách ghé Top View Hồ Tà Đùng 

thưởng thức cafe, kem,... ngắm toàn cảnh vẻ đẹp của 

khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Tà Đùng từ trên cao. Chắc 

chắn Quý khách sẽ không khỏi choáng ngợp, thích thú 

trước vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng cho vùng đất cao 

nguyên này. 

Trưa: 

 11h00 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

 13h00 Tiếp tục hành trình đoàn khởi hành đến Buôn Ma Thuột. 

Chiều: 

 17h00 Quý khách đến Buôn Ma Thuột về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. 

Tối: 

 18h00 Xe đưa Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng với các món đặc sản núi rừng. Quý 

khách tự do thưởng thức ẩm thực và hương vị cafe phố núi. Nghỉ đêm tại Buôn Ma Thuột. 

 

 

Sáng:  

 06h00 Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Sau đó Quý 

khách bắt đầu tham quan. 

 09h30 Đoàn tham quan Bảo tàng các dân tộc Tây 

Nguyên. Đây là một công trình kiến trúc văn hóa được 

xây dựng theo phong cách hiện đại kết hợp với truyền 

thống văn hóa đặc trưng của người đồng bào Tây 

Nguyên. Công trình vừa có dáng nhà rông, lại có dáng nhà sàn của người Ê-Đê và dáng nhà 

trệt của người M’Nông. Sau đó, Quý khách di chuyển đến Làng cà phê Trung Nguyên. 

Nơi đây mang một mô thức đẹp của kiến tạo không gian, được thiết kế như một thế giới cà 

phê thu nhỏ với những nét độc đáo, đặc trưng và riêng biệt của vùng đất đại ngàn. Tham 

quan Nhà dài trưng bày các hiện vật của bảo tàng cà phê thế giới và Tây Nguyên, những tác 

NGÀY 02: LÀNG CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN – BUÔN ĐÔN                           ( Ăn 3 bữa) 



 

 

phẩm nghệ thuật sáng tạo độc đáo ghép bằng hạ cà phê, mua sắm tại shop lưu niệm Làng Cà 

Phê. 

 11h30 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng, nghỉ ngơi. 

Trưa:  

 12h30 Tiếp tục Quý khách đi Buôn Đôn, một làng đảo 

trên cao nguyên nơi nổi tiếng với các dũng sĩ săn bắt và 

thuần dưỡng voi rừng. Tại đây, Quý khách được trải 

nghiệm cảm giác thú vị khi đi trên cầu treo vắt qua cây 

si cổ thụ giữa dòng sông Serepok. Quý khách có thể 

đăng ký cưỡi voi đi dạo dọc dòng sông ngắm nghía 

rừng khộp Yokdon, những đàn chim bay về rừng trong áng chiều rực rỡ. (Chi phí tự túc) 

 16h00 Đoàn về lại Buôn Ma Thuột, quý khách thăm 

chùa Sắc Tứ Khải Đoan. Đây là ngôi chùa còn lưu 

giữ bản sắc cuối cùng của chế độ phong kiến Nhà 

Nguyễn. Khuôn viên chùa với không gian thoáng 

đãng, mát mẻ cùng sự kết hợp hài hòa giữa lối kiến 

trúc nhà dài cùa đồng bào Tây Nguyên và kiến trúc 

của kinh thành Huế tạo nên một công trình tâm linh độc đáo.  

Tối:  

 19h00 Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng. Sau đó tự do nghỉ ngơi. 

 

 

Sáng:  

 06h00 Ăn sáng tại khách sạn. Sau đó làm thủ tục trả 

phòng khách sạn. 

 09h00 Quý khách tham quan thác Dray Nur, đây là 

dòng thác hùng vỹ nổi tiếng của Tây Nguyên. Quý 

khách ngắm dòng sông nước ào ạt tuôn trào từ độ cao 

NGÀY 03: THÁC DRAY NUR – TP.HỒ CHÍ MINH                           ( Ăn sáng, trưa) 



 

 

mấy mươi mét như một bức tường thành khổng lồ, kỳ vỹ vốn là biên giới tự nhiên giữa hai 

tỉnh Đắk Lak và Đắk Nông. 

 11h00 Quý khách ăn trưa tại nhà hàng, nghỉ ngơi. 

Trưa: 

13h00 Sau đó, đoàn tiếp tục lộ trình về TP.Hồ Chí Minh. 

Tối: 

20h00 Quý khách về đến TP.Hồ Chí Minh. Kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại Quý khách !. 

 

Lưu ý: Trật tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của chuyến đi. 

Công ty vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan có ghi trong chương trình. 

 

 

 Phương tiện vận chuyển:  

- Xe 16-45 chỗ đời mới chuyên phục vụ khách đi du lịch, máy lạnh suốt tuyến, tài xế nhiều năm 

kinh nghiệm. 

 Khách sạn: Khách sạn 3 sao tiêu chuẩn 2 người/ phòng. Trường hợp khách có nhu cầu phòng 3 

và 4 sẽ được bố trí theo yêu cầu của khách. 

 Phục vụ ăn + uống:  

- Ăn sáng: Đoàn dùng 3 bữa ăn sáng tiêu chuẩn. 

- Ăn Chính: Thực đơn đầy đủ, thay đổi liên tục theo các bữa ăn. 

 Tham quan:  

- Quý khách được bao vé tham quan vào cổng khu Du lịch các điểm có trong chương trình. 

 Hướng Dẩn Viên & tài xế xe : phục vụ cho đoàn suốt chuyến đi, tác phong chuyên nghiệp, đối 

xử chu đáo, tận tình.  

 Bảo hiểm du lịch. 

 Tặng phẩm du lịch:  

- Khăn lạnh, Nước suối, nón. 

 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 



 

 

 
 

 Chi phí cá nhân, ăn uống ngoài chương trình 

 Khách yêu cầu ngủ phòng đơn phụ thu: 700.000VNĐ/ Khách. 

 Thuế V.A.T 10% 

 Tiền tips cho tài xế và HDV nếu phục vụ tốt. 

 
 

 NGÀY THƯỜNG: 

- Đặt cọc 50% sau khi đăng ký tour, số còn lại thanh toán trước 7 ngày tour khởi hành. 

- Nếu quý khách hủy sau khi đăng ký tour: chịu phí 50% chi phí tour. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 15 ngày: chịu phí 75% chi phí tour. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 10 ngày: chịu phí 80% chi phí tour. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 5 ngày: chịu phí 90% chi phí tour. 

- Sau thời gian trên phí phạt: chịu phí 100% chi phí tour. 

 

 LỄ TẾT: 

- Đặt cọc 50% khi đăng ký tour, số còn lại thanh toán trước ngày 30 ngày tour khởi hành. 

- Nếu quý khách hủy vé sau khi đăng ký tour sẽ bị mất 100% tiền vé máy bay. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 30 ngày: chịu phí 50% chi phí tour. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 25 ngày: chịu phí 75% chi phí tour. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 20 ngày, chịu phí 100% chi phí tour. 

 
 LỄ TẾT KHÔNG HOÀN, KHÔNG HỦY, KHÔNG HỦY 

 

 

- Trẻ em từ 01 tuổi đến dưới 05 tuổi: Được miễn phí vé tour (gia đình tự lo cho bé). Lưu ý hai 

người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 1 - 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua 50% giá tour (để đảm 

bảo tiêu chuẩn cho quý khách và chất lượng cho tour). 

- Tiêu chuẩn trẻ em 50% vé tour đối với bé thứ 02: 

 Có suất ăn các bữa theo tiêu chuẩn người lớn. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

ĐIỀU KIỆN HỦY/ HOÀN TOUR 

GIÁ TOUR TRẺ EM 



 

 

 Có ghế ngồi trên xe như người lớn. 

 Có nón du lịch, nước suối, bảo hiểm. 

 Ngủ chung với cha mẹ. 

- Trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 10 tuổi: Phải mua 70% vé du lịch của người lớn. Tiêu chuẩn trẻ 

em 70% vé tour: Như tiêu chuẩn như trẻ em 50%. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến 

10 tuổi (70% Vé Tour), em thứ hai trở lên phải mua 1 suất giường đơn cho bé. 

- Từ 11 tuổi trở lên : Giá vé 100% người lớn. 

 

Sự hài lòng của Qúy Khách là Thành Công của Chúng Tôi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


