
 
 

 
 

CÔNG TY TNHH HTS INTERNATIONAL – HTS INTERNATIONAL TRAVEL 
Add1: Villa Lapaloma – 01 Hòn Chồng – NHA TRANG 

Add 2: 274/52 đường 20/10, NHA TRANG 
Hotline: 0918.97.79.68 

 
 

 

ĐÀ LẠT – THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ 
DƯỠNG 

 
HTS International Travel hân hạnh giới thiệu chương trình tham quan Đà Lạt – Thiên Đường Nghỉ 
Dưỡng. Chương trình 03 ngày 02 đêm đưa quý khách về với nơi được mệnh danh là “thành phố 
tình yêu” sẽ là những trải nghiệm rất thú vị và những giây phút nghỉ dưỡng quý báu cho du khách 
khi tham gia hành trình đặc biệt này 
 
 

 
 



 
 

 
 

NGÀY 01 :  NHA TRANG  - ĐÀ LẠT  (Các bữa: Trưa)  
 

  
06h30 Xe và hướng dẫn viên HTS International Travel đón khách tại điểm hẹn và khởi hành đi Đà Lạt. 

08h30 Đoàn dừng chân tại nhà hàng gần chân đèo nghỉ ngơi – tiếp tục hành trình đi Đà Lạt. 

11h00 Đến Đà Lạt, quý khách tham quan Thiền Viện Trúc Lâm – một công trình kiến trúc, tôn giáo 

đặc sắc tại Đà Lạt 

12h00 Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. 

13h00 Xe đưa đoàn về khách sạn, nhận phòng nghỉ ngơi 

14h00 Buổi chiều đoàn tự do nghỉ ngơi  

18h00 Xe đưa đón đoàn đi nhà hàng dùng bữa tối sal đó về khách sạn 

 Đoàn tự do khám phá TP. Đà Lạt về đêm. 

 
NGÀY 02 : THAM QUAN & NGHỈ DƯỠNG TẠI  ĐÀ LẠT (Bữa: sáng, trưa, tối) 
 
 

07h00 Đoàn dùng bữa sáng Buffet tại khách sạn 

08h30 Đoàn khởi hành đi tham quan KDL Fresh Garden – là điểm du lịch mới và rất hấp dẫn trong 
thời gian qua với rất nhiều loại hoa sặc sỡ và những điểm check in rất ấn tượng. 

11h00 Đoàn khởi hành về lại Đà Lạt, đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng 

12h00 Đoàn về lại khách sạn nghỉ ngơi 

14h30 Xe đưa đoàn đi tham quan Điểm cà phê và chụp hình Selfie nổi tiếng tại khu vực Tà Nung – 
điểm Cafe Mê Linh (link tham khảo: https://didalat.vn/bai-viet/me-linh-coffee-garden-gian-
di-ma-dep-ngat-ngay-351) . Đoàn tham quan vườn hoa Hướng Dương tuyệt đẹp giữa bạt 
ngàn cao nguyên (chi phí thưởng thức café và tham quan vườn hoa hướng dương quý đoàn tự 
túc) 

16h30 Đoàn về lại khách sạn nghỉ ngơi 

18h00 Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng 

19h30 Đoàn về lại khách sạn, tự do nghỉ ngơi 

 
NGÀY 03 :  ĐÀ LẠT – NHA TRANG (Các bữa: sáng, trưa) 
 
 

06h00 Đoàn dùng bữa sáng Buffet tại khách sạn 

09h30 Đoàn trả phòng khách sạn, xe đưa đoàn đi tham quan và mua sắm đặc sản địa phương 
tại chợ Đà Lạt 

11h30 Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng 

12h30 Đoàn khởi hành về lại Nha Trang 

14h00 Đoàn ghé vườn dâu sạch Đà Lạt để đoàn tham quan và mua làm quà cho bạn bè, người thân 

17h00 Đoàn về lại Nha Trang – kết thúc chương trình 

 
CHÀO TẠM BIỆT QUÝ KHÁCH & HẸN GẶP LẠI 



 
 

 
 

GIÁ TRỌN GÓI/khách 
 

GIÁ TRỌN GÓI VUI LÒNG LIÊN HỆ 
 
GÍA TOUR TRỌN GÓI BAO GỒM 
 
1. Vận chuyển:  Xe đời mới máy lạnh phục vụ theo chương trình 
2. Lưu trú:  Khách sạn 04 sao (phòng 02 -03-04 người), trung tâm thành phố 
3. Ăn uống:  

ü 05 bữa chính: 120.000 đ /khách  
ü 02 bữa sáng Buffet tại khách sạn 

 
4.            Chi phí hậu cần:  Khăn, nước suối Saigontourist (3 chai/khách). 
5.            02 HDV: Hướng dẫn viên chuyên nghiệp phục vụ đoàn suốt tuyến 
6.            Thuế VAT (10%) 
7.          Bảo hiểm du lịch 
Giá tour không bao gồm: 
v Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi. 
v Chi phí thưởng thức Cafe tại điểm Cafe Mê Linh 
v Chi phí nước uống trong các bữa ăn  
v Chi phí tham quan  
v Chi phí ngủ phòng đơn. 
Giá vé trẻ em: 
v Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: bằng vé nguời lớn. 
v Trẻ em từ 0- 5 tuổi: miễn phí 
v Trẻ em từ 06 -11 tuổi: tính 50 % phí người lớn 
 

HTS International Travel là thương hiệu du lịch uy tín và chuyên nghiệp là thành viên trực thuộc HTS 
International – công ty du lịch, thương mại đa quốc gia có trụ sở tại Úc. 
 
HTS International Travel là sự kết hợp của tập thể có kinh nghiệm lâu năm làm việc trong môi trường 
năng động hàng đầu của ngành du lịch Việt Nam và đội ngũ trẻ trung, hiện đại, nhiệt huyết bên cạnh sự 
văn minh, chuẩn mực và chuyên nghiệp của các chuyên gia Úc nơi có nền du lịch đẳng cấp và có lịch sử 
phát triển lâu đời. HTS International Travel đề cao sự trải nghiệm hơn là du lịch thuần túy, nơi khách 
hàng là chủ nhân đích thực của mỗi chuyến đi để cảm nhận được tốt nhất những giá trị mà du lịch mang 
lại, đó là sự thoải mái, thư giãn, kết nối, tránh xa những áp lực thường ngày…  
 
Hãy tận hưởng chuyến đi tuyệt vời của chính bạn và phần còn lại hãy để HTS International Travel được 
chăm lo như lời khẳng định từ Slogan của chúng tôi là “Your Amazing Trip”.  

Xem thêm thông tin tại: www.htsinternationaltravel.com 
 

 
 


