Chương trình du lịch hè 2017

ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ NGÀN HOA
( 3 Ngày – 3 Đêm )

Thời gian : Đêm 28/04
Khởi hành: Tại Cà Mau
Khách sạn: 2*
Khách sạn 2*: 2,290,000 VNĐ
Khách sạn 3*: 2,990,000 VNĐ

Đêm 1: Cà Mau – Đà Lạt:
18:00 đêm: Quý khách tập trung tại Vietravel Cà Mau. Xe khởi hành đi Đà Lạt. Quý khách nghỉ đêm trên xe.

Ngày 1: Đà Lạt – Thiền Viện Trúc Lâm – Đường Hầm Đất Sét - Biệt Điện Trần Lệ
Xuân (Ăn ba bữa):
Quý khách dùng điểm tâm trên đường đi, đến Đà Lạt, xe đưa tham quan Thiền Viện Trúc Lâm - Ngắm toàn
cảnh Hồ Tuyền Lâm với thiên nhiên, núi đồi, rừng thông Đà Lạt. Đoàn dùng cơm trưa. Nhận phòng khách sạn
nghỉ ngơi.
Chiều: Đoàn tham quan Đường Hầm Đất Sét - nghệ thuật dài nhất với những tác phẩm điêu khắc bằng đất
nung hoành tráng, ấn tượng được sách Kỷ Lục Việt Nam công nhận. Đường hầm này như tái hiện lại lịch sử,
văn hóa của Đà Lạt từ thưở ban đầu cho đến hiện tại qua các tượng điêu khắc đất sét lớn nhỏ khác nhau. Khi
đến đây, Du khách không khỏi ngỡ ngàng khi được ngắm nhìn một quần thể các công trình kiến trúc quen thuộc
như Trường cao đẳng Sư phạm, ga xe lửa Đà Lạt, các nhà thờ, chùa chiền, biệt thự cổ.v.v..trong những mô hình
bằng đất sét với màu đất đỏ Bazan đặc trưng qua bàn tay nhào nặng điêu luyện của con người. Đoàn tiếp tục
tham quan Vườn Cà Chua đen – đến đây Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng những quả cà chua căng mọng, với
màu đen đặc sắc, đẹp và lạ mắt, thu hút ánh nhìn đối với du khách thập phương.
Xe tiếp tục đưa đoàn tham quan Trung tâm lưu trữ Quốc Gia IV (còn gọi là Biệt điện Trần Lệ Xuân), ở đây
du khách có thể tìm đến lịch sử và văn hóa Việt Nam, nơi bảo quản và trưng bày khối tài liệu “Mộc bản triều
Nguyễn”.
Đoàn dùng cơm chiều, tự do tham quan và mua sắm đặc sản tại chợ Đà Lạt.
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Ngày 2: Đà Lạt – Vườn Hoa Thành Phố - Vườn Dâu Tươi – Rừng Hoa Khô – Núi
Lângbiang (Ăn ba bữa):
Dùng điểm tâm sáng, Xe đưa đoàn tham quan Vườn Hoa Thành Phố, nơi trưng bày hàng trăm loài hoa đặc
trưng của Đà Lạt. Đoàn tiếp tục tham quan Vườn dâu tươi - Được chiêm ngưỡng và tận mắt nhìn thấy những
trái dây chín mọng được trồng trên dàn cao cũng hệ thống tưới tiêu khép kín. Đoàn dùng cơm trưa.
Chiều, đoàn tham quan Rừng hoa khô Đà Lạt - Ngắm nhìn những loại hoa tươi được sấy khô theo công
nghệ của Nhật Bản, thưởng thức cà phê, ngắm rừng thông xanh biếc. Đoàn tiếp tục tham quan và chinh phục
Núi Langbiang - Nóc nhà Tây Nguyên, ngắm toàn cảnh núi đồi, Hồ Dankia, Suối Vàng với những dòng sông
uốn lượn từ trên cao (Quý khách có thể đi lên núi bằng xe Jeep - Chi phí tự túc).
Tối, Đoàn tự do mua sắm tại chợ đêm Đà Lạt, khám phá cà phê phố núi về đêm.

Ngày 3: Đà Lạt – Cà Mau (Ăn ba bữa)
Quý khách làm thủ tục trả phòng. Khởi hành về Cà Mau, trên đường về Quý khách thưởng thức trà, cà phê tại
Bảo Lộc. Dùng cơm trưa, chiều trên đường về. Tối về đến Cà Mau , xe đưa Quý khách về lại Vietravel Cà
Mau. Chia tay Quý khách và kết thúc chương trình du lịch.

GIÁ TOUR KHÁCH LẺ GHÉP ĐOÀN
GIÁ TOUR NGƯỜI LỚN

GIÁ TOUR TRẺ EM

(Từ 11 tuổi trở lên)

(Từ 5- dưới 11 tuổi)

KHÁCH SẠN 2*

2,290,000 VNĐ

1,145,000 VNĐ

KHÁCH SẠN 3*

2,990,000 VNĐ

1,495,000 VNĐ

TIÊU CHUẨN

 Lưu ý:
 Quý khách đi tour cần đem theo CMND (dưới 14 năm)/ Passport (Hộ chiếu)/ Giấy khai sinh (trẻ em).
Trẻ em không đi cùng cha mẹ phải có giấy cam kết của cha hoặc mẹ có xác nhận của chính quyền địa
phương cho người dẫn trẻ em đi. Riêng khách Việt Kiều phải mang theo đầy đủ Passport (Hộ Chiếu)
hoặc thẻ xanh kèm theo Visa và giấy tái xuất nhập Việt Nam.
 Giờ nhận phòng khách sạn: sau 14:00 giờ và trả phòng trước 12:00 giờ.
 Thời gian, điểm tham quan trong chương trình có thể linh động thay đổi theo điều kiện thực tế.
 Quý khách vui lòng tập trung trước giờ xe khởi hành 30 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành
hoặc hủy tour không báo trước vui lòng chịu phí như hủy vé ngay ngày khởi hành.
 Khách có nhu cầu cần xuất hóa đơn vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn cho nhân viên bán tour
ngay lúc đăng ký hoặc trễ nhất trong vòng một tuần sau khi kết thúc chương trình du lịch.
 Quý khách tham khảo kỹ các Điều Kiện Bán Vé trước khi đăng ký chuyến du lịch.
 Giá vé cho trẻ em:
 Trẻ em dưới 5 tuổi: được miễn phí vé dịch vụ (ăn chung, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn chỉ
được kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua ½ vé.
 Trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi phải mua 50% vé dịch vụ (ăn riêng, ngủ chung với cha mẹ). Hai người lớn
chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 - dưới 11 tuổi, em thứ hai trở lên phải mua 1 suất giường đơn.
 Trẻ em 11 tuổi trở lên phải mua một vé.
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Giá tour bao gồm:
Xe tham quan (15, 25, 35, 45 chỗ tùy theo số lượng khách) suốt chương trình.
Hướng dẫn viên tiếng Việt.
Khách sạn: Hệ thống máy nước nóng lạnh, ĐT, phòng tắm riêng, phòng 2-4 người.
Ăn theo chương trình.
Vé tham quan theo chương trình.
Bảo hiểm du lịch mức bồi thường cao nhất 60.000.000 vnd/ vụ.
Nước suối: 01 chai 0,5L/ ngày/ khách.
Nón Vietravel.









Giá tour không bao gồm:
Chi phí cá nhân.
Chi phí tham quan ngoài chương trình.
Điều kiện thanh toán:
Khi đăng ký yêu cầu đặt cọc 50% số tiền tour.
Số tiền còn lại thanh tóan trước ngày khởi hành 10 ngày.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
PHÒNG KHÁCH LẺ - DU LỊCH TRONG NƯỚC
Điện thoại: 07803.55 88 99 – Fax: 07803.55 22 98
Số nội bộ: 102.104
Kim Yến: 0946.44.55.94
Như Hằng: 0913 32 67 61
Email: yenhk.fit.cma@vietravel.com

Vietravel Ca Mau hân hạnh phục vụ Quý khách
Chất lượng luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi!
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