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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

ĐẮK LĂK – ĐẮK NÔNG – HỒ TÀ ĐÙNG 
 

- Thời gian: 3 ngày 2 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 06/02/2022 (Mùng 6 tết)  
 

Ngày 01: Tp.HCM – BUÔN MA THUỘT 
06h00: Khởi hành tại 335 – 345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Buôn Ma Thuột. Ăn sáng tại 
Bình Dương. Đoàn tiếp tục hành trình theo quốc lổ 13 và 14 đi qua các địa danh nổi tiếng như 
Sóc Bom Bo; Bù Đăng; Bù Đốp ... đến Gia Nghĩa thủ phủ của Đăk Nông dùng cơm trưa. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành tham quan thác D‘ray Nur – một thác nước hùng vĩ trên dòng sông 
Sêrêpok. Dọc đường dừng chân chụp hình những đồi hoa Dã Quỳ rực nở. Tiếp tục hành trình đến 
Buôn Ma Thuột, Đoàn tham quan Bảo tàng dân tộc Tây Nguyên, nhận phòng khách sạn, ăn tối, 
nghỉ đêm.  
 

Ngày 02: BUÔN ĐÔN – TÂY NGUYÊN HUYỀN THOẠI 
Dùng điểm tâm sáng Buffet tại khách sạn. Đoàn 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 dưỡng voi rừng). Ăn trưa với thực đơn đặc 
sản Tây Nguyên: Cơm Lam, Gà Nướng, Nai xào, Canh Cá Lăng... 
 

Buổi chiều: Đoàn tham quan nông trại cà phê, tìm hiểu quy trình sản xuất cà phê Chồn, về 
khách sạn ăn tối, nghỉ đêm. 

Ngày 03: ĐẮK LẮK - ĐẮK NÔNG – HỒ TÀ ĐÙNG – Tp.HCM 
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng buffet, trả phòng khách sạn. Đoàn ăn sáng, trả phòng, 
Đoàn tham quan Bảo tàng Âm Thanh Công Viên Địa Chất Toàn Cầu Đăk Nông – Nơi lưu dữ 
những hình ảnh, hiện vật của Công Viên Địa Chất Toàn Cầu Đắk Nông đã được Unesco 
công nhận ngày 7/7/2020.  
9h00: Đoàn khởi hành đi Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Tà Đùng, với cảnh đẹp hút hồn của con 
đường đèo dài và nhiều khúc cua, khung cảnh núi rừng hoang vu, những đồi café bạt ngàn phủ 
xanh của núi đồi Tây Nguyên. Đoàn tham quan Cây Cầu Kinh độc đáo – vị trí chụp hình đẹp 
nhất toàn cảnh Hồ Tà Đùng. 11h30: Đoàn ăn trưa với các món ăn dân dã đặc sản địa phương: 
Cơm Lam; Gà Nướng; Rau Rừng ..... 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành về Tp.HCM. Kết thúc chuyến đi. 
(Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 2.900.000 VNĐ/khách 
 

Giá tour bao gồm: 
 + Xe đời mới, máy lạnh phục vụ suốt tuyến. 
 + Lưu trú: Khách sạn Hai Bà Trưng tiêu chuẩn 5 sao. 
 + Ăn theo chương trình từ sáng ngày đi đến trưa ngày về. 
 + Phí tham quan theo chương trình. 
 + Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000VNĐ/vụ. 
 + Hướng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - Bác sĩ phục vụ suốt tuyến. 
 + Nước uống Aquafina 0,5l/ ngày + Nón du lịch. 
Giá tour không bao gồm: 
 + Chi phí cá nhân: giăt ủi, điện thoại, ăn uống ngoài chương trình. 
 + Phụ thu phòng đơn: 1.000.000VNĐ/khách (với trường hợp 01 khách ở 01 phòng). 
GIÁ TOUR TRẺ EM: 

• Trẻ em dưới 04 tuổi: Miễn phí, gia đình tự lo cho bé tất cả các chi phí. 

http://www.dulichcaonien.com/
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• Trẻ em từ 04 tuổi đến dưới 11 tuổi: 50 % giá tour (ngủ chung giường với người lớn) 
• Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 

 
HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 
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