
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Đà Lạt được mệnh danh là Thành phố ngàn thông, Thành phố hoa, Thành phố mù 

sương hay Thành phố Mùa xuân,… Cho dù với tên gọi nào, Đà Lạt vẫn luôn có sức 

quyến rũ đặc biệt đối với du khách khắp nơi bởi không khí trong lành, khung cảnh nên thơ 

và những truyền thuyết tình yêu lãng mạn. Đến với Đà Lạt - thành phố cao nguyên ở độ 

cao hơn 1.500m so với mực nước biển, chắc hẳn du khách sẽ bị mê hoặc bởi những cảnh 

sắc thiên nhiên thơ mộng chỉ riêng có ở nơi này! 

 

ĐÊM 01: TP. HỒ CHÍ MINH – ĐÀ LẠT 

 

20:30 Xe và Hướng dẫn viên du lịch TOP TRAVELS đón Quý khách tại điểm hẹn. Khởi hành 

đi Đà  Lạt. Đoàn nghỉ ngơi và tham gia các trò chơi tập thể vui nhộn như “Đi tìm ẩn số, Bí mật 

cuối cùng, Chiếc nón kỳ diệu…vui nhộn với nhiều phần quà hấp dẫn. Đoàn giao lưu, sinh hoạt và 

nghỉ ngơi trên  xe. 

NGÀY 01: ĐƯỜNG HẦM ĐẤT SÉT – LÀNG HOA LAVENDER – THIỀN VIỆN TRÚC LÂM - 

CHÙA VE CHAI – ĐỒI CHÈ CẦU ĐẤT        (Ănsáng/trưa/chiều) 
 
06:30  Đến Đà Lạt, Quý khách dùng điểm tâm sáng Buffet, khởi hành tham quan: 

 
- Đường Hầm Điêu Khắc : với những công trình Ngôi nhà Đất Sét, Đường Hầm Đất Sét(xung 

quanh hai bên đường hầm là công trình những bức phù điều – bức tượng làm bằng đất sét 

mô tả quá trình hình thành Thành Phố Đà Lạt: Những chiếc xe Vespa cổ – Đàn voi trong 

khu rừng nguyên sinh – Dải ta luy bằng đất dài 63 m, cao 5,5 m – Ếch đi mô tô – đường đi 

dành cho du khách tất cả các công trình đều bằng đất đỏ…) được công nhận trong Trung 

Tâm sách Kỷ Lục Việt Nam. 

- Làng hoa Lavender – hay còn có tên là hoa Oải hương - là loài hoa màu tím biểu tượng 

cho tình yêu và lòng chung thủy cùng câu chuyện truyền thuyết đầy cảm động của một đôi 

trai gái yêu nhau, từng chia xa rồi gặp lại và một lần nữa họ rời xa nhau mãi mãi. 

- Thiền Viện Trúc Lâm – Hồ Tuyền Lâm, Quý khách có thể đi cáp treo  qua Đồi Rô bin (chi 

phí  tự túc). 

11:30  Quý khách dùng cơm trưa, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

- Quý khách viếng Chùa Linh Phước hay còn gọi là Chùa Ve Chai –một trong những danh thắng 

nổi tiếng của Đà Lạt, là công trình kiến trúc khảm sành đặc sắc, ngoài việc dâng hương lễ Phật, du 

 Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm 

 Phương tiện: Đi về ÔTô 

 Khởi hành: Tối thứ 5 hàng tuần 



 

khách còn được thưởng ngoạn những kiến trúc được xây dựng công phu mang đậm bản sắc Á 

Đông. 

- Đồi Chè Cầu Đất : Tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời tại đồi chè Cầu Đất nổi tiếng ở Đà Lạt, 

đồi chè xinh đẹp và quyến rũ có tuổi đời gần 100 năm sẽ làm bạn không thế quên được chuyến du 

lịch tuyệt vời này. 

 

17:30  Quý khách trở về nhà hàng dùng cơm chiều, ăn xong về khách sạn nghỉ ngơi. Tự do khám phá 

thành phố Đà Lạt về đêm. 

 

Buổi tối: Quý khách tự do tham quan Thành phố Cao Nguyên về đêm hoặc quý khách có thể 

thưởng thức các món ăn : Kem Bơ Thạch Thảo đường Nguyễn Văn Trỗi, Cafe Tùng nghe 

Nhạc Trịnh với không khí ấm áp bên hông nhà hát Hòa Bình, Chè Hé – 59 đường 3/2, Bánh 

Tráng Nướng – 112 Nguyễn Văn Trỗi… 

NGÀY 02: NHÀ GA ĐÀ LẠT – NHÀ THỜ DOMAIN – VƯỜN DÂU – NÚI LANGBIANG – 

VƯỜN BÍ KHỦNG LỒ (Ănsáng/trưa/chiều) 
 
 

07:00  Quý khách dùng điểm tâm sáng Buffet. Xe đưa Quý khách khởi hành tham quan: 

 

- Nhà ga Đà Lạt : nhà ga cổ nhất Đông Dương và là nhà ga cổ nhất còn lại ở Việt Nam hiện nay. 

Nhà ga có phong cách kiến trúc độc đáo, có ba mái hình chóp, là cách điệu ba đỉnh núi Liang Biang 

hoặc nhà rông TâyNguyên. 

- Nhà thờ Domain De Mari được mệnh danh “Lãnh Địa Của Đức Bà” tại đây Quý khách 

còn  thể mua sắm áo len được làm bằng thủ công.

- Vườn dâu thủy canh Công nghệ cao – đến đây Qúy khách sẽ có thể tìm hiểu quy trình trồng 

dâu theo công nghệ sạch – hiện đại, chụp ảnh và mua các sản phẩm của dâu về làm quà.

11:30  Quý khách dùng cơm trưa, về lại khách sạn nghỉ ngơi. 

 

14:00  Khởi hành tham quan khởi hành tham quan: 

- Khu Du Lịch LangBiang : Chương trình Quý khách rời thành phố Đà Lạt vào huyện Lạc 

Dương đến Khu Du Lịch LangBiang chinh phục ngọn núi cao hơn 2.000 m với câu chuyện 

tình lãng mạng của chàng Lang và Biang, tại đây Quý khách có dịp ngắm toàn cảnh thành 

phố sương mù.

- Vườn Bí Khủng Lồ : Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng những quả bí khủng lồ và tìm hiểu về 

nhiều loài bí khách nhau và các trồng bí để có nâng suất cao, ai vào vườn bí này đảm bảo đều thích 

mê với những quả bí rất to mà chưa từng thấy bao giờ. 



17:30  Quý khách dùng cơm chiều, trở về Khách sạn, nghỉ ngơi. 

Buổi tối: Quý khách tự do dạo chợ đêm Âm Phủ, tự do thưởng thức các món đặc sản tại nơi đây. 

 

NGÀY 03: TP. ĐÀ LẠT – CHỢ RAU CỦ QUẢ - THÁC PONGOUR  - SÀI GÒN(Ănsáng/trưa) 

 
07:00  Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn, dùng điểm tâm sáng buffet.  



 

 
- Xe đưa đoàn tham quan và mua sắm đặc sản tại Chợ Đà Lạt. Trên đường về, Qúy khách đến 
tham quan một điểm rất hấp dẫn đó là Chợ Rau Củ Quả – Nơi này được xem là điểm đến thú vị 
ít ai biết ở vùng ngoại ô thành phố Đà Lạt. Giá rau củ quả giá rất rẻ vì ngươi địa phương đem 
rau quả lên chợ này để bán. 

 
- Điềm tham quan kế tiếp không thể thiếu trong chuyến du lịch Đà Lạt đó là KDL Thác 

Pongour (Thác 7 Tầng) tuyệt đẹp với phong cảnh đẹp tuyệt vời các bạn sẽ có những bức 
ảnh rất đẹp để lưu niệm sau chuyến đi – Sau đó khởi hành về TP. Hồ Chí Minh.  
 

11:30 Đến Bảo Lộc, quý khách dừng chân nghỉ ngơi và dùng cơm trưa tại Nhà Hàng Tâm Châu . 

18:00 Quý khách về đến Thành phố Hồ Chí Minh, xe đưa đoàn về điểm đón ban đầu. Kết thúc 

chuyến tham quan. TOP TRAVELS chia tay Quý khách, hẹn ngày gặp lại! 

 

*LƯU Ý: 

- Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình 

thực tế. Nhưng sẽ không huỷ bỏ hoặc thay đổi mà không có sự thoả thuận với đoàn.

 


