
 

 

Kính gửi Quý khách hàng! 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN ĐÀ LẠT MỘT NGÀY  
VIVI ĐÀ LẠT CÙNG VỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN 

Giá trọn gói: 500.000 đồng/ khách 

Tour Song Châu có gì khác biệt!  

1/ HDV địa phương, chuyên nghiệp và Xe vận chuyển đời mới suốt chuyến. 

2/ Ăn theo chương trình gồm: Trưa (01 bữa). 

3/ Bảo hiểm du lịch đến 60 triệu/người, nước uống, quà tặng.  

4/ Giá rẻ nhất so với cùng chất lượng dịch vụ. 

5/ Chương trình thiết kế riêng theo yêu cầu của quý khách! 

 

   

DU LỊCH ĐÀ LẠT VÀO LẬP ĐÔNG – MÙA LÃNG MẠN 

Đà Lạt vào Lập Đông có gì? Đà Lạt Lập Đông - mùa mang một vẻ đẹp lãng mạn với chút gió, 

chút sương và chút lạnh. Trong cái “nắng lạnh” tuyệt đẹp của mùa đông với những đóa hoa Mimosa, 

hoa Dã quỳ vườn mình hé nở trên khắp các nẻo đường. Đà Lạt sẽ là nơi lưu giữ những kỷ niệm và 

cảm xúc của bạn!  

ĐÀ LẠT -  THÀNH PHỐ TRÊN CAO NGUYÊN                                (Ăn trưa) 

Sáng 8:00 Xe và HDV công ty Du lịch Song Châu đón Quý đoàn tại Trường Đại học Đà Lạt 

và các điểm khách sạn lân cận. Sau đó, đưa đoàn tham quan tại Hầm rượu vang Ladofoods 

kiến trúc mang đậm phong cách Châu Âu cổ điển, sang trọng và thưởng thức dòng rượu Vang 

non "Sản phẩm duy nhất tại Việt Nam chỉ có tại Đà Lạt". Đặc biệt, đoàn thưởng thức các 

loại rượu vang thượng hạng và hiểu hơn về văn hóa rượu vang phương tây (Chi phí tự túc). 



 

 

Tiếp đến, đoàn tham quan tại Cầu Đất Farm check in cùng những đồi chè rộng mênh mong 

và những cánh quạt điện gió lãn mạng tại nơi đây. Tham quan và tìm hiểu quy trình sản xuất 

hồng treo gió - một sản phẩm đặc trưng tại vùng đất Đà Lạt. 

Trưa: Dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương, ẩm thực đậm chất Tây Nguyên. 

HDV và xe đưa Quý đoàn tham quan KDL cà phê Thúy Thuận được mệnh danh là xưởng cà 

phê lớn nhất Đông Nam Á. Sau đó, check in Hoa Dã Quỳ loài hoa đặc trưng tại Đà Lạt tượng 

trưng cho tình yêu mãnh liệt. 

Tiếp đến, tham quan check in tại Nông trại Puppy Farm tại nơi có những loài hoa cùng nhau 

khoe sắc, bên cạnh đó nơi đây có 36 loại cún khác nhau và hơn 100 cá thế cún siêu dễ thương. 

Đoàn tham quan và trải nghiệm hái dâu tây tại nông trại được trồng và chăm sóc bằng công 

nghệ Nhật bản. 

Kết thúc chương trình tham quan Đà Lạt 1 ngày. 

CÙNG TRẢI NGHIỆM SỰ KHÁC BIỆT! 

Bao gồm:  

1/ HDV năng động và Xe vận chuyển đời mới suốt chuyến. 

2/ Vé tham quan các điểm chương trình HOT nhất Đà Lạt (theo chương trình). 

3/ Ăn theo chương trình: 01 bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 

4/ Nước đóng chai 500ml/chai: 02 chai/ngày tour.  

5/ Bảo hiểm du lịch suốt chuyến. 

Không bao gồm: 

1/ Các chi phí cá nhân phát sinh ngoài chương trình. 

2/ Thuế VAT (trong trường hợp cần xuất hoá đơn). 

 

Mọi chi tiết liên hệ: Mr Hoài 0888630030; Ms Linh 0888630364; Ms Hiếu 0888630003 

 


