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CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

MĂNG ĐEN – KON TUM – PLEIKU – BUÔN MA THUỘT 
 

-  Thời gian: 4 ngày 3 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 9/12/2022 
 

Ngày 01: Tp.HCM – GIA LAI – MĂNG ĐEN 
5h00: Hƣớng dẫn viên Công ty du lịch Cao Niên đón quý khách tại cột số 12 - Ga đi Quốc Nội 
(Sân bay Tân Sơn Nhất). Làm thủ tục chuyến bay VN6260(6h30 – 7h40) đi Pleiku. Đến sân 
bay Pleiku xe đón Đoàn đi ăn sáng, khởi hành Kon Tum tham quan Nhà thờ Gỗ, Chủng viện 
Thừa Sai, Cầu treo Kon Klor, nhà tù Kon Tum, dùng cơm trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành đi Măng Đen - nơi có khí hậu trong lành và mát mẽ quanh năm, 
đƣợc mệnh danh là Đà Lạt 2 trên cao nguyên xanh. Đoàn viếng tượng Đức Mẹ Măng Đen, 
hồ Đak Ke, tham quan những cánh rừng sim ...., nhận phòng ăn tối, nghỉ đêm tại Măng 
Đen. 
 

Ngày 02: MĂNG ĐEN – PLEIKU 
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng, khởi hành xuống Kon Tum, ăn trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn tham quan thủy điện Yaly – công trình thủy điện lớn nhất phía nam. 
Tiếp tục tham quan Biển Hồ T’Nưng – đôi mắt Pleiku. Chùa Minh Thành. Học viện bóng đá 
Hoàng Anh Gia Lai. Nhận phòng khách sạn, dùng cơm tối, nghỉ đêm tại Pleiku. 
 

Ngày 03: PLEIKU – BUÔN JUN - BUÔN MA THUỘT  
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, trả phòng, tham quan Thác Phú Cường, khởi hành đi Buôn Jun, 
trên đƣờng đoàn dừng chân chụp hình tìm hiểu cách trồng và chăm sóc cây cà phê. Đến 
Buôn Jun dùng cơm trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn tham quan Buôn Jun tìm hiểu về văn hóa của người dân tộc M’Nông, 
du thuyền Độc Mộc trên Hồ Lắk hồ tự nhiên rộng nhất Việt Nam (chi phí tự túc). Đoàn ra 
Buôn Ma Thuột nhận phòng, ăn tốí, nghỉ đêm. 
 

Ngày 04: BUÔN MA THUỘT – TP.HỒ CHÍ MINH 
Buổi sáng: Dùng điểm tâm sáng Buffet tại khách sạn. Khởi hành đi Buôn Đôn tham quan cầu 
treo bắc qua đảo Ây Nơ dài hơn 500m. Ngôi Nhà Cổ của người Lào tồn tại trên 120 năm, 
nghe kể về huyền thoại của cụ Ama Kông (vua săn bắt và thuần dƣỡng voi rừng). Ăn trƣa tại 
khu du lịch Cầu Treo, với thực đơn đặc sản Tây Nguyên: Cơm Lam, Gà Nƣớng, Nai xào, 
Canh Cá Lăng...  
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành về lại Buôn Ma Thuột tham quan chùa Khải Đoan, tham quan 
buôn Ako Dhong – Buôn làng ngƣời Ê đê với những ngôi nhà dài bản địa truyền thống, tham 
quan làng cà phê Trung Nguyên.... 
16h00: Xe đƣa Đoàn ra sân bay Buôn Ma Thuột làm thủ tục chuyến bay QH1335(18h10 – 
19h10) về đến Hồ Chí Minh. Kết thúc chƣơng trình tham quan. 

(Thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 5.900.000 VNĐ/khách 
 

Gía tour bao gồm: 
 + Vé máy bay khứ hồi: SGN- PXU/BMV-SGN     
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 + Xe đời mới, máy lạnh phục vụ theo chƣơng trình. 
 + Ăn  theo chƣơng trình: 04 buổi sáng và 07 buổi chính. 
 + Lƣu trú: Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. 
 + Phí tham quan theo chƣơng trình. 
 + Hƣớng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - bác sĩ phục vụ suốt tuyến. 
 + Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000đ/khách.  
 + Nƣớc uống Aquafina (0,5l/ ngày/khách). Nón du lịch. 
 

Giá tour không bao gồm:  
- Chi phí cá nhân ngoài chƣơng trình. 
- Phụ phí phòng đơn: 1.100.000đ/khách(với trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dƣới 02 tuổi: 10% giá tour(bao gồm vé máy bay). 
- Trẻ em từ 02 đến dƣới 06 tuổi: 50% giá tour(bao gồm vé máy bay, ghế ngồi). 
- Trẻ em từ 06 đến dƣới 12 tuổi: 80% giá tour(bao gồm vé máy bay, ghế ngồi, ăn, tham quan) 
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn. 
 

Ghi chú: Khi tham gia chƣơng trình tour, Quý khách vui lòng mang theo hành lý gọn nhẹ. Giấy tờ tùy 
thân (CMND hoặc Hộ chiếu). Giấy khai sanh đối với trẻ em. 

 
HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 

 


