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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

ĐÀ LẠT – XÔNG HƠI & TẮM ONSEN THUỐC BẮC 
 

-  Thời gian: 4 ngày 3 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 12/5/2022; 24/5/2022; 7/6/2022; 28/6/2022; 6/7/2022 
 

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 
đường 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 trưa. 
Buổi chiều: Đoàn đến Đến Đức Trọng ghé tham quan chụp hình tại Cà phê Phú An - Nông 
trại cà phê chồn. Đến Đà Lạt nhận phòng, dùng cơm chiều. Nghỉ đêm tại Đà Lạt. 
 

Ngày 02: ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ TÌNH YÊU 
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm buffet. Xe đưa Đoàn đi tham quan Khu du lịch Quỷ Núi 
với khu trưng bày cổ vật, các hang động độc đáo, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc 
sắc. Dùng cơm trưa. 
Buổi chiều: Đoàn tham quan: King Palace – Dinh 1. Thiền Viện Trúc Lâm và Du thuyền 
trên hồ Tuyền Lâm – thưởng ngoạn cảnh đẹp và không gian yên tỉnh của Hồ Tuyền 
Lâm. Ăn chiều với buffet rau tại nhà hàng Leguda. Nghỉ đêm tại thành phố Đà Lạt. 
 

Ngày 03: ĐÀ LẠT – DLATS Sauna Onsen 
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm buffet, khởi hành tham quan: Vườn Hoa Thành Phố; 
Quảng trường Lâm Viên – nơi có Nụ Hoa Dã Quỳ lớn nhất Việt Nam. Ăn trưa. 
Buổi chiều: Xe đưa đoàn sử dụng dịch vụ xông hơi và tắm khoáng nóng Onsen – 
ngâm thuốc bắc thư giản phục hồi sức khỏe tại DLATS Sauna Onsen. Ăn tối, nghỉ đêm 
tại Đà Lạt. 
 

Ngày 04: TẠM BIỆT ĐÀ LẠT  
Buổi sáng: Đoàn làm thủ tục trả phòng, dùng điểm tâm buffet. Đoàn tham quan chùa Linh 
Ấn – Ngôi chùa tuyệt đẹp, yên tĩnh, nằm cạnh Thác Voi hùng vĩ. Thác Voi - một trong những 
thác nước đẹp của núi rừng Tây Nguyên với chiều cao hơn 30m, rộng 15m. 
9h30: Đoàn khởi hành xuống Bảo Lộc dùng cơm trưa.  
Buổi chiều: Đoàn khởi hành về Tp.HCM ghé thưởng thức trà và caffe miễn phí tại siêu thị 
caffe - trà Tâm Châu. Về đến Tp.HCM, Kết thúc chuyến tham quan. 

(Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 2.950.000VNĐ/khách 
 

Giá tour bao gồm:  
  + Xe đời mới, máy lạnh phục vụ suốt tuyến. 
  + Lưu trú: khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. 
  + Ăn theo chương trình: 04 buổi sáng và 07 buổi chính. 
  + Phí tham quan theo chương trình. 
  + Phí xông hơi và tắm khoáng nóng Onsen: 319.000đ. 
  + 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 đoàn. 
  + Nước uống Aquafina 0,5l/ ngày và 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: 900.000VNĐ/khách (với trường hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 
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• Trẻ em dưới 04 tuổi: Miễn phí giá tour (gia đình tự lo cho bé các chi phí – nếu có). 

• Trẻ em từ 04 đến dưới 11 tuổi: 50% giá tour (có ghế ngồi, suất ăn, ngủ chung 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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