Chương Trình Du Lịch :

FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT
 Thời gian : 03 ngày 02 đêm
 Phương tiện : Đi xe về xe
 Khởi hành: 23 – 25/12/2017
NGÀY 01

TP.HCM – ĐÀ LẠT – KHAI MẠC FESTIVAL
HOA ĐÀ LẠT 2017

Ăn Sáng Ăn Trưa



Ăn Tối


05h00

Xe và HDV Du lịch Go Travel đón khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Đà Lạt.

07h30

Quý đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.Tiếp tục lộ trình Tour “Festival Hoa Đà Lạt
2017" trên đường qua các thắng cảnh nổi tiếng: Làng cá bè
La Ngà, đá chồng Định Quán, đèo chuối,… Quý khách nghỉ
ngơi, nghe thuyết minh và tham gia các trò chơi tập thể trên
xe để nhận phần quà từ Công ty Go Travel.

10h30

Đoàn dừng chân nghỉ ngơi tại lưng chừng đèo Bảo Lộc, tham
quan và tưởng nhớ ba cô gái tử nạn tại miếu Ba Cô. Ngắm
phong cảnh núi non hùng vĩ mây trong núi.

11h30

Thưởng thức món trà Bảo Lộc nổi tiếng, Nghe kể về câu
chuyện “Tứ Đại Danh Trà” Và tìm hiểu về nghệ thuật uống
trà của người Việt Nam.

12h30

Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng.

15h30

Đoàn đến đà lạt, xe đưa quý khách về nhận phòng, nghỉ ngơi
dùng cơm chiều.

Tối

Quý khách ra trung tâm Đà Lạt xem chương trình khai mạc
Festival Hoa Đà Lạt lúc 20h00 – Hòa mình vào “ĐÊM HỘI
KHAI MẠC – FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT 2017” Tham gia
chương trình Carnaval Hoa Đà Lạt - Biểu diễn xe hoa, thuyền
hoa, ánh sáng laser, nhóm nhạc đường phố, ca nhạc, đêm hội
hoa – Đón chào mùng “Festival hoa Đà Lạt 2017”.

Kết thúc chương trình tự do dạo phố, nghỉ đêm tại Đà Lạt.
KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP BẤT TẬN CỦA THÀNH
Ăn Sáng Ăn Trưa
NGÀY 02
PHỐ NGÀN HOA


07h00

Quý khách điểm tâm sáng tại khách sạn.

08h00

Xe chở quý khách vào trung tâm thành phố nơi diễn ra tuần lễ
Festival Hoa Đà Lạt với những chương trình hấp dẫn như:
Không gian thư pháp, hội họa, nhiếp ảnh về hoa và vườn

Ăn Tối


sách hay Không gian hoa hồ Xuân Hương diễn ra tại Công viên Xuân Hương. Biểu
diễn “Khinh khí cầu bay treo” tổ chức tại Công viên Yersin…hứa hẹn sẽ là một trãi
nghiệm khó quên trong lòng quý khách.
Sau đó khởi hành đi tham quan Đường Hầm Đất Sét : Toàn bộ Đà Lạt sẽ được thu nhỏ
trong công trình kiến trúc kỳ vĩ này. Đường hầm được xây dựng với chiều dài khoảng 2
km với sự đầu tư xây dựng lên đến 200 tỷ đồng từ năm 2010. Cả một công trình xây dựng
đầy tính nghệ thuật điêu khắc được tái hiện sinh động từng giai đoạn lịch sử nước ta.
Đường hầm đã ghi tên mình vào trung tâm kỷ lục Việt Nam ở hai nội dung là ngôi nhà
đất đỏ Bazan không nung đầu tiên có phong cách độc đáo nhất và ngôi nhà đất đỏ Bazan
không nung có mái đắp nồi hình bản đồ Việt Nam đầu tiên có
diện tích lớn nhất.
Quý khách trở về dùng cơm trưa, nghỉ ngơi.
14h00

Đoàn tham quan Nhà Thờ Domain De Marie – Thăm mộ Phu
Nhân Toàn Quyền Đông Dương - Mua sắm áo len đan tay tại
xưởng. Cùng hòa mình vào không khí của mùa Giáng sinh nơi sứ sở sương mù này sẽ
mang lại cho quý khách những cảm giác mà không thể có được ở những mùa Giáng sinh .
Ở Đà Lạt như đã thành nét văn hóa, ngày lễ Giáng sinh không bao giờ có sự phân biệt
giữa người có đạo và không có đạo. Với bà con giáo dân, Giáng sinh là ngày lễ để thể
hiện tấm lòng thánh kính với Chúa Giêxu, còn với những người ngoại đạo, họ coi đó là
ngày hội để cùng chung vui. Ngày lễ Giáng sinh, rất nhiều người mặc dù không theo đạo
Thiên Chúa giáo nhưng họ vẫn đưa nhau đến các nhà thờ, tập trung nhiều nhất tại nhà
thời Don Bosco, nhà thời Chánh tòa Đà Lạt để vui chơi, cầu nguyện một mùa Giáng sinh
an lành, hạnh phúc và ấm no.
Viếng Thiền Viện Trúc Lâm – Hồ Tuyền Lâm, một trong những ngôi chùa có cảnh
quan đẹp nhất Việt Nam, ngắm cảnh đồi Robin, núi Phượng Hoàng.

17h00

Đoàn về khách sạn dùng cơm chiều, sau đó quý khách tự do tham gia Chương Trình
“Đêm rượu Vang Đà Lạt – Chương trình nghệ thuật” “Thương Về Miền Đất Lạnh”
Quanh Hồ Xuân Hương - Nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc tạo ra
các không gian hoa lãng mạn, khác lạ và đẹp mắt.... thuyền hoa thả trôi trên hồ phục vụ
nhu cầu du thuyền của các cặp tình nhân, có thả đèn trên mặt hồ.

Tối

Quý khách có thể dạo quanh bờ Hồ Xuân Hương bằng xe đạp
đôi hay những chiếc xe ngựa cổ kinh khám phá thành phố Cao
Nguyên về đêm, hoăc hòa mình vào không khí náo nức đón
Giáng sinh 2017 và năm mới 2018 tràn ngập khắp nhà thờ như
nhà thờ Con Gà, nhà thờ Domain De Marie, Don Bosco…
đều được trang trí cực kỳ lộng lẫy, lung linh dưới ánh đèn đêm
để chào đón một mùa Giáng Sinh an lành.
Quý khách nghĩ đêm tại Đà Lạt.

NGÀY 03

ĐÀ LẠT – DATANLA - SÀI GÒN

Ăn Sáng Ăn Trưa

Ăn Tối


07h00



Đoàn làm thủ tục trả phòng khách sạn dùng điểm tâm sáng.
Xe đưa đoàn tham quan và mua sắm tại chợ Đà Lạt, sau đó
khởi hành về Sài Gòn. Trên đường về đoàn ghé tham quan
thác Datanla, quý khách có thể đi máng trượt xuống thác (chi
phí tự túc), đến đây quý khách có thể chiêm ngưỡng một bức
tranh thiên nhiên hùng vĩ, một vẻ đẹp tự nhiên của Thác Nước Datanla. Đoàn tiếp tục
chặng đường về Bảo Lộc.

11h30

Đoàn dùng cơm trưa tại Bảo Lộc.

Chiều

Đến TP HCM, trả khách tại điểm hẹn. Kết thúc chương trình tham quan. Go Travel chia
tay và hẹn gặp lại Quý khách trong những hành trình lần sau.
GIÁ TOUR TRỌN GÓI 01 KHÁCH
TIÊU CHUẨN

GIÁ DỊCH VỤ

KHÁCH SẠN 02 SAO **

2.410.000 VNĐ/ KHÁCH

BAO GỒM
Vận chuyển :

Lưu trú :
Ăn uống :
Dịch vụ khác :

CHI TIẾT
Xe 45 chỗ đời mới, đầy đủ tiện nghi
Tài xế vui vẻ, đúng giờ, đón khách tại các điểm
 Địa điểm 1: Lúc 05h00 Tại 770 Trần Hưng Đạo P6 Q5 công ty Gotravel
 Điạ điểm 2: Lúc 05h30 Tại Cây xăng Comeco (Gần vòng xoay hàng
xanh).
 Địa điểm 3: Lúc 06h00 Tại Suối Tiên
 Địa điểm 4: Lúc 06h30 Tại Big C (Ngã 3 Vũng Tàu).
Khách sạn 2 sao:
Tiêu chuẩn : bố trí 02 khách/ phòng (lẻ nam hay nữ ghép phòng 03 khách).
Tiện nghi phòng : phòng sạch sẽ, tivi, điện thoại, nước nóng lạnh, tủ lạnh.
Bữa sáng : 03 bữa sáng (01 tô + 01 ly))
Bữa chính : 05 bữa chính 120.000 đ/ bữa/ khách
Nón du lịch 01 cái/ khách.
Vé tham quan theo chương trình : trọn gói theo chương trình ghi chú
Hướng dẫn viên kinh nghiệm, vui vẻ, nhiệt tình, chu đáo (01 HDV/ xe).
Bảo hiểm du lịch trọn tour mức đền bù : 20.000.000 đ/ vụ/ khách.
Nước chai tinh khiết: 02 chai 500ml/khách/ngày
Khăn lạnh: 1 khăn/khách/ ngày

KHÔNG BAO GỒM
Cá nhân :
Trong phòng :
Ngoài phòng :
Nhà hàng :
Thuế VAT 10%

CHI TIẾT
Xe đi lại, chụp hình, ăn uống, tham quan ngoài chương trình,..
Mini bar, điện thoại, giặt ủi, ăn uống, thức ăn nhẹ, …
Các chi phí khác (nếu có)
Đồ ăn bên ngoài, phụ thu phí rượu/ bia theo giá của nhà hàng.
Khách có nhu cầu xuất hóa đơn thì đóng thêm 10%

ĐỘ TUỔI

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM
MUA VÉ
TIÊU CHUẨN

Người lớn :
(Áp dụng cho trẻ em từ 11 tuổi trở lên)
Trẻ em :
(Từ 05 đến 10 tuổi)
Bé :
(Từ 0 đến 04 tuổi)

100%

Như người lớn.

01 ghế ngồi trên xe + 01 suất ăn theo đoàn
và ngủ ghép chung giường với cha mẹ.
Miễn vé, gia đình tự thanh toán (nếu có
0%
phát sinh) và được mua bảo hiểm theo
chương trình tour.
Lưu ý : 02 người lớn chỉ kèm 01 bé miễn phí, bé thứ 02 trở lên kèm theo phải mua 50% giá vé.
50%

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

