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CHƯƠNG TRINH THAM QUAN 
 

HÀNH HƯƠNG THẬP TỰ ĐÀ LẠT 
 

-  Thời gian: 4 ngày 3 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 16/02/2022 (16 tháng Giêng)  
 

Ngày 01: TP.HCM – ĐÀ LẠT 
6h00: Khởi hành tại 335 – 345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Đà Lạt theo tuyến đường cao 
tốc Sài Gòn – Dầu Giây, dùng điểm tâm ở Ngã Ba Dầu Giây. Tiếp tục hành trình Định Quán tham 
quan Thiền Viện Trúc Lâm Chân Pháp. Đến Bảo Lộc dùng cơm trưa tại Bảo Lộc. 
 

Buổi chiều:Tiếp tục hành trình lên Di Linh tham quan chùa Linh Thắng – ngôi chùa còn lưu giữ 
nhiều pho tượng gỗ quý. Đến Đà Lạt tham quan Thiền Viện Trúc Lâm - Hồ Tuyền Lâm, nhận 
phòng khách sạn dùng cơm chiều. Buổi tối Đoàn tự do dạo phố đêm tham quan Cafe ThủyTạ, Hồ 
Xuân Hương (tự túc). Cảm nhận khí hậu xứ lạnh về đêm. 
 

Ngày 02: ĐÀ LẠT – NHỮNG NGÔI CHÙA NỔI TIẾNG 
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm, tham quan Khu du lịch Quê Garden với bonsai đẹp nhất Việt 
Nam. Nông trại cà phê chồn. Thưởng thức mứt đặc sản Đà Lạt. Dùng bữa trưa. 
 

Buổi chiều: Đoàn Viếng Chùa Linh Quang – ngôi tổ đình của phật giáo Tp.Đà Lạt; Chùa Linh 
Phước (chùa ve chai); Chùa Linh Sơn – một danh lam bật nhất của xứ hoa anh đào; Chùa 
Quan Âm – chùa có cây hoa chuông vàng đầu tiên ở Đà Lạt bên cạnh Hồ Xuân Hương thơ 
mộng, ăn chiều. Buổi tối Đoàn dạo phố Đà Lạt. Nghỉ đêm tại Đà Lạt. 
 

Ngày 03: ĐÀ LẠT – PHONG CẢNH HỮU TÌNH 
Buổi sáng: Sau khi dùng điểm tâm, Đoàn tham quan: Hoa Sơn Điền Trang với bàn tay khổng lồ, 
nhà gỗ, vườn hoa khoe sắc … . Rừng Hoa Đà Lạt - nơi trưng bày và sản xuất hoa khô. Vườn 
rau thủy canh công nghệ cao - Vườn Dâu Tây Công nghệ Cao, ăn trưa.  
 

Buổi chiều: Tham quan Thiền Viện Vạn Hạnh – ngôi chùa có pho tượng phật Thích Ca lớn nhất 
Đà Lạt. ghé chợ Đà Lạt mua đặc sản tại chợ. Ăn tối, tự do. Nghỉ đêm tại Đà Lạt. 
 

Ngày 04: TẠM BIỆT ĐÀ LẠT  
Buổi sáng: Đoàn làm thủ tục trả phòng, dùng điểm tâm. 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 chừng 15m. Thiền viện Nguyên Không – 
Chùa nuôi trẻ mồ côi. Đoàn về đến thành phố Bảo Lộc ăn trưa. Thưởng thức trà và cafe miễn phí 
tại siêu thị café - trà Tâm Châu.  
Buổi chiều: Đoàn 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: 2.590.000VNĐ/khách 
Gía tour bao gồm: 
  + Xe đời mới, máy lạnh phục vụ theo chương trình. 
  + Ăn theo chương trình: Từ sáng ngày đi đến trưa ngày về. 
  + Lưu trú: Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. 
  + Phí tham quan theo chương trình. 
  + Hướng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - bác sĩ phục vụ Đoàn.  
  + Nước uống Aquafina (0,5 lít/ngày/khách). 
  + Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000VNĐ/vụ. 
Giá tour không bao gồm:  
  + Chi phí cá nhân ngoài chương trình. 
  + Phụ thu phòng đơn: 900.000VNĐ/khách(với trường hợp 01 khách ở 01 phòng). 

http://www.dulichcaonien.com/
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Gía tour trẻ em:  
- Trẻ em dưới 04 tuổi: miễn phí giá tour (Gia đình lo cho bé tất cả các phí – nếu có). 
- Trẻ em từ 04 đến dưới 11 tuổi: 50% giá tour (bao gồm các phí; bé ngủ chung với cha mẹ). 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 
 

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 

http://www.dulichcaonien.com/

