CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN

NGHỈ DƢỠNG TẠI ĐÀ LẠT WONDER RESORT
- Thời gian: 4 ngày 3 đêm
- Khởi hành: Ngày 23/11/2021; 7/12/2021; 21/12/2021
Ngày 01: TP.HCM – ĐÀ LẠT CAO NGUYÊN
6h00: Đoàn khởi hành tại 335–345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Đà Lạt theo tuyến
đƣờng cao tốc Sài Gòn – Dầu Giây. Đoàn ăn sáng tại Dầu Giây. Tiếp tục hành trình theo
quốc lộ 20 đi Đà Lạt, Đoàn dừng chân nghỉ giải lao tại huyện Đạ Huoai, đến Tp.Bảo Lộc
dùng cơm trƣa.
Buổi chiều: Đoàn đến Đà Lạt nhận phòng Khu nghỉ dƣỡng Đà Lạt Wonder Resort, ăn tối,
nghỉ đêm.
Ngày 02: ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ TÌNH YÊU
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm tại resort. Đoàn tham quan Khu giải trí Wonderland với
hơn 1001 góc sống ảo quên lối về và vô vàn trò chơi hấp dẫn, phù hợp với mọi lứa tuổi nhƣ:
Lâu đài băng giá; Lâu đài ma quái; Vƣờn thú; Trò chơi thực tế ảo; Đua xe địa hình;
Công viên khủng long; Đại lô tình yêu; Vƣờn hoa; Vƣờn hẹn ƣớc….. Dùng cơm trƣa.
Buổi chiều: Đoàn sử dụng các dịch vụ miễn phí của resort: Phòng Gym; Hồ bơi vô
cực…... Ăn chiều. Nghỉ đêm tại resort.
Ngày 03: ĐÀ LẠT – PHONG CẢNH HỮU TÌNH
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm tại resort, tham quan các điểm trong khuôn viên khu resort:
Sân golf mini; Hồ cá coi; Suối hồng hạc; Vƣờn dâu; Vƣờn rau; Vƣờn hoa; Vƣờn trái
cây theo mùa…..Ăn trƣa.
Buổi chiều: Đoàn tự do nghỉ ngơi, thƣ giản, thƣởng thức không gian tuyệt vời bên Hồ
Tuyền Lâm hoặc sử dụng các dịch vụ tại resort. Ăn tối, nghỉ đêm tại resort.
Ngày 04: TẠM BIỆT THÀNH PHỐ SƢƠNG MỜ
Buổi sáng: Đoàn làm thủ tục trả phòng, dùng điểm tâm buffet, khởi hành tham quan chùa
Linh Ấn – Ngôi chùa tuyệt đẹp, yên tĩnh, nằm cạnh Thác Voi hùng vĩ. Thác Voi - một trong
những thác nƣớc đẹp của núi rừng Tây Nguyên với chiều cao hơn 30m, rộng chừng 15m.
9h30: Đoàn khởi hành xuống Bảo Lộc dùng cơm trƣa.
Buổi chiều: Đoàn khởi hành về Tp.HCM, kết thúc chuyến tham quan.
(Thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo điểm tham quan)

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 4.300.000VNĐ/khách
Giá tour bao gồm:
+ Xe đời mới, máy lạnh phục vụ suốt tuyến.
+ Lƣu trú: Khu nghỉ dƣỡng Đà Lạt Wonder Resort.
+ Ăn theo chƣơng trình: 04 buổi sáng; 07 buổi chính.
+ Phí tham quan theo chƣơng trình.
+ Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000đ/khách.
+ Bảo hiểm Covid (khách từ 18 – 70 tuổi) mức bồi thƣờng tối đa 10.000.000đ/khách.
+ Hƣớng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - Bác sĩ phục vụ đoàn.
+ Nƣớc uống Aquafina 0,5l/ ngày và Nón du lịch.
[A]: 89 Vƣờn Chuối, P4, Q3, Tp.HCM
[T]: 028.39293222 - 028.39291837 – [M]: 0908397283 (Mr.Tuấn)
[W]: www.dulichcaonien.com – [E]: info@dulichcaonien.com

Giá tour không bao gồm:
+ Chi phí cá nhân: giăt ủi, điện thoại, ăn uống ngoài chƣơng trình.
+ Phụ thu phòng đơn: 2.100.000VNĐ/khách (với trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng).
GIÁ TOUR TRẺ EM:
• Trẻ em dƣới 04 tuổi: Miễn phí giá tour (gia đình tự lo cho bé các chi phí – nếu có).
• Trẻ em từ 04 đến dƣới 11 tuổi: 50 % giá tour (có ghế ngồi, suất ăn, ngủ chung với ngƣời lớn).
• Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn.

Ghi chú: Địa phương quy định: Hành khách có kết quả xét nghiệm (Test nhanh) âm tính với
SAR CoV-2 có hiệu lực trong vòng 72 giờ trước khi đến resort.
HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
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