
 

  
  

BCV TRAVEL  KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH CHƯƠNG TRÌNH TOUR GHÉP LẺ 2020: 

TÀ ĐÙNG – BUÔN MA THUỘT 

 

NGÀY 1: TP HỒ CHÍ MINH - HỒ TÀ ĐÙNG – BUÔN MA THUỘT 
Sáng  Trưa  Tối 

   

Sáng: Xe và Hướng dẫn viên của Du Lịch Bờ Cát Vàng đón quý khách tại điểm hẹn. 

Chào mừng các thành viên của đoàn đã tham gia NGÔI NHÀ CHUNG khởi hành bắt đầu 

hành trình tour đi theo QL14 đi Buôn Ma Thuột qua Sóc Bombo, Bù Đăng, đường mòn Hồ 

Chí Minh. 

Qúy khách dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng, tiếp tục hành trình đến với xứ sở Tây 

Nguyên. 

Trên đường đi, quý khách ngang qua những đồi chè xanh ngút ngàn, tận hưởng trọn vẹn 

không gian tươi mát của vùng đất “Tứ đại danh trà”. 

Trưa: Đến TÀ ĐÙNG, quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng và ngắm Tà Đùng từ trên 

cao. 

Chiều: Quý khách khám phá: 

 HỒ TÀ ĐÙNG –“HẠ LONG CỦA TÂY NGUYÊN”: Khu bảo tồn sinh quyển Tà 

Đùng, gồm 47 ốc đảo lớn nhỏ với diện tích 22.103 ha, trong đó 86,7% là diện tích rừng xanh 

bạt ngàn. Hồ Tà Đùng như mặt gương xanh biếc nổi bật giữa núi rừng Tây Nguyên hoang sơ 

khiến biết bao du khách đắm say khi đặt chân đến.Quý khách sẽ cảm nhận sự bình lặng, trong 

lành và thoải mái khi ngồi trên thuyền len lỏi qua những hòn đảo nhỏ nhấp nhô giữa dòng. 

Sau đó, tiếp tục hành trình đến với Tây Nguyên. 

Tối: Đến BUÔN MA THUỘT dùng bữa tối tại nhà hàng. Về khách sạn nhận phòng 

nghỉ ngơi 

Buôn Ma Thuột quyến rũ du khách nhờ những cánh đồng cà phê bạt ngàn, những con 

thác cao ngất hùng vĩ hay vẻ đẹp của dòng Sêrêpôk huyền thoại. Thật là đáng tiết nếu bạn 

 KHÁM PHÁ VỊNH HẠ LONG CAO NGUYÊN 

 TÌM HIỂU NÉT VĂN HÓA VÙNG MIỀN 

 THƯỞNG THỨC ẨM THỰC TÂY NGUYÊN 

Khởi hành : T6 Hàng Tuần Thời gian : 3 Ngày 2 Đêm 



 

  
  

không thử nhâm nhi tách cafe giữa chốn phố núi, Hay lạc mình khám phá nét kiến trúc độc 

đáo của NHÀ THỜ CHÁNH TÒA luôn thắp sáng lung linh đượm nét huyền ảo.  

Những bạn trẻ thích sôi động, có thể tìm cho mình một quán lý tưởng để thưởng thức 

những giọng ca khỏe khoắn, âm vang và tràn đầy nồng nhiệt của những ca sĩ địa phương 

mang tới một buổi tối thật khó quên.. 

NGÀY 2: BUÔN CÔ THÔN – BUÔN ĐÔN – MỘ VUA SĂN 

VOI – NHÀ MỒ TÂY NGUYÊN 

Sáng  Trưa  Tối 
   

Sáng: Hòa cùng không khí se lạnh và trong lành, Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà 

hàng. Quý khách hòa mình không khí của Tây Nguyên và  bắt đầu khám phá: 

 BẢO TÀNG DÂN TỘC DAK LAK: du khách sẽ được mục sở thị một không gian 

thu nhỏ của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, được thiết kế theo mô phỏng kiến trúc nhà dài 

truyền thống của đồng bào dân tộc Ê Đê. Bên cạnh tiếng Việt, Pháp và Anh, Bảo tàng còn sử 

dụng ngôn ngữ Ê đê và cả ngôn ngữ các dân tộc khác trong tên gọi những hiện vật của chính 

họ. 

  BUÔN CÔ THÔN: Ở giữa lòng TP Buôn Mê Thuột hiện đại, du khách sẽ ngỡ 

ngàng với một Buôn Cô Thôn mà người ta ưu ái cho cái tên “Làng trong phố”, một điểm 

đến níu chân du khách bởi những giá trị truyền thống nguyên vẹn với những căn NHÀ 

DÀI của đồng bào Ê Đê.. 

Trưa: Dùng bữa trưa tại nhà hàng.  

Chiều: Đoàn khởi hành tham quan: 

 KDL BUÔN ĐÔN - Quê hương của nghề săn bắt và thuần dưỡng voi. Đến đây, du 

khách sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm giác hồi hợp pha lẫn thú vị khi cưỡi trên những chú voi 

khổng lồ tham quan KDL, ngắm cảnh hùng vĩ của Rừng Nguyên Sinh Quốc Gia Yok Đôn, 

tham quan CẦU TREO và ngắm cảnh sông SEREPÔK, nhà sàn cổ 120 năm của người Lào, 

tìm hiểu truyền thuyết Vua Săn Voi, thăm buôn làng của người dân tộc: Lào, Khơme, Êđê, 

M’Nông. 

 MỘ VUA SĂN VOI, NHÀ MỒ TÂY NGUYÊN: Những câu chuyện về vị vua săn 

voi Khunjunop với kỹ thuật săn bắt voi điêu nghệ, người đã khai sinh ra Buôn Đôn, có công 

lớn trong buổi đầu tạo lập và phát triển nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng nơi đây. Ông 

đã săn được hàng trăm Voi, trong đó có một con Voi trắng (Bạch Tượng) mà ông đã mang 

tặng Hoàng gia Thái Lan năm 1861. Vua Thái Lan rất cảm phục và phong tặng ông danh hiệu 



 

  
  

Khunjunob (Vua Săn Voi). Cùng tìm hiểu về những bí ẩn của những ngôi nhà mồ - biểu tượng 

đặc trưng tâm linh của đồng bào. 

Tối: Quý khách thưởng thức bữa tối tại KDL Buôn Đôn với những đặc sản hấp dẫn. 

Sau đó, Đoàn về lại khách sạn, nghỉ đêm tại Buôn Ma Thuột 

NGÀY 3: BUÔN MA THUỘT – THÁC DRAYSAP– TP.HCM 
Sáng  Trưa  Tối 
   

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng, làm thủ tục trả phòng. Đoàn đi tham quan các 

điểm: 

 KDL THÁC DRAYSAP- Với độ cao khoảng 50m thác Dray Sap, trải dài 100m, 

có thể nói đây là ngọn thác đẹp và hùng vỹ nhất khi đến với Tây Nguyên. Thác Đray Sáp 

ầm ầm tuôn trào suốt ngày đêm bên những vách đá sừng sững tạo nên sự hùng vĩ hiếm có. 

Xung quanh là khu rừng đặc dụng có giá trị sinh học cao với khí hậu mát mẻ, trong lành 

không chút khói bụi, quý khách sẽ có những phút giây thư giãn tuyệt vời bên núi rừng thiên 

nhiên. 

Chia tay thác, đoàn di chuyển về lại TP.HCM.  

Trưa: Dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 

Tối: Về đến điểm hẹn ban đầu, kết thúc chuyến tham quan. Chia tay và hẹn gặp lại. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYỂN THAM QUAN BỔ ÍCH – THÚ VỊ 

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng 

vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình. 

 Quy định của khách sạn: giờ nhận phòng: 14h00 – 15h00. Giờ trả phòng 12h00  

 ( Nếu quý khách đến sớm, khách sạn sẽ bố trí cho nhận phòng trong trường hợp có 

phòng trống. Trường hợp chưa có phòng, quý khách vui lòng dùng nước mát trong 

thời gian chờ đợi) 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH (VNĐ) 

Người lớn  vnđ 

Từ 11 tuổi trở lên 
Trẻ em   

Từ 05  dưới 11 tuổi 
Phụ Thu Phòng Đơn  

Khách sạn 3*: 2.786.000VND 50% 700.000VND 

Khách sạn 3*: 2.986.000VND 50% 900.00VND 

Trẻ Em ngủ chung giường với người lớn đi kèm 

Phụ thu ngoại quôc 300.000 vnd/ khách 



 

  
  

GIÁ TOUR BAO GỒM:   

VẬN CHUYỂN:   Xe du lịch 29, 35, 45ch đời mới máy lạnh, tivi, ghế bật. 

KHÁCH SẠN:      Tiêu chuẩn 2, 3 khách/ phòng. Tiện nghi: tivi, nước nóng, vệ sinh…  

 3 SAO: ACE, BAZAN, TUẤN VŨ, BẠCH MÃ, … hoặc tương 

đương 

 5 SAO: HAI BÀ TRƯNG, MƯỜNG THANH … hoặc tương 

đương 

ĂN UỐNG:           Ăn sáng: Ngày đầu dùng: tô, ly. Ngày sau dùng Buffet. 

                               Ăn trưa, tối: các bữa tại nhà hàng địa phương hợp vệ sinh. 

HDV:                     Đoàn có HDV tiếng Việt thuyết minh và phục vụ  tham quan suốt tuyến. 

BẢO HIỂM:          Bảo hiểm du lịch theo quy định 100.000.000vnđ/vụ 

THAM QUAN:     Giá tour đã bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan theo chương 

trình. 

QUÀ TẶNG:         Nón du lịch, Khăn ướt + nước đóng chai. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:   

Tiền TIP cho HDV + Tài xế địa phương , VAT 

Chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại, minibar… 

Vé tham quan cưỡi voi Buôn Đôn: 70,000 vnđ/khách/ 15 phút 

QUY ĐỊNH TRẺ EM: 

 Dưới 05 tuổi: Miễn phí (chi phí phát sinh trên tour gia đình tự chi trả). Hai người lớn chỉ 

được kèm theo 01 trẻ, từ trẻ thứ hai tính 50% giá tour. 

 Từ 05 – dưới 11 tuổi: 50% giá tour người lớn, ngủ ghép với gia đình. Hai người lớn chỉ 

được kèm theo 01 trẻ, từ trẻ thứ hai tính giá như người lớn. 

 Từ 11 tuổi trở lên: giá tour như người lớn. 

ĐIỀU KIỆN  HỦY TOUR: (Không tính thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)   

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau :  

 Hủy tour sau khi đăng kí: :                         30% giá tour. 

 Trước ngày đi 20 Ngày:                        50% giá tour. 

 Trước ngày đi 10-19 ngày:            75% giá tour. 

 Trước ngày đi 0-10 Ngày :       100% giá tour. 

 



 

  
  

ĐIỂM ĐÓN KHÁCH TOUR TÀ ĐÙNG – BUÔN MA THUỘT 03 NGÀY 02 ĐÊM 

Địa Chỉ Thời gian Chỗ gửi xe 

Nhà Văn Hóa Thanh Niên (04 Phạm Ngọc Thạch, Q1) 05h15 có 

 

 

 

 

 

 


