
 

 

 

 

KHÁM PHÁ TÂY NGUYÊN HUYỀN THOẠI 

BUÔN MÊ THUỘT – GIA LAI – KON TUM 

MĂNG ĐEN – THỦY ĐIỆN YALY – THÁC DRAY NUR 

Thời gian: 03 ngày 03 đêm 

Phương tiện: đi về bằng ô tô 

Khởi hành: tối thứ năm hàng tuần 

CÁC ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. THAM QUAN NHÀ THỜ GỖ KON TUM 

2. THAM QUAN CHIẾC CẦU TREO KON KLOR TUYỆT ĐẸP 

3. THAM QUAN THÁC PA SỸ VÀ TÌM HIỂU CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN TỘC BẢN ĐỊA 

4. VIẾNG THĂM TƯỢNG ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN  

5. BẢO TÀNG CHIẾN THẮNG MĂNG ĐEN 

6. THAM QUAN THỦY ĐIỆN YALY VÀ BIỂN HỒ TƠ NƯNG 

7. THAM QUAN BẢO TÀNG THẾ GIỚI CÀ PHÊ CỰ HOT 

8. THAM QUAN BẢO TÀNG DÂN TỘC 

9. THAM QUAN THÁC DRAY NUR HOẶC DRAY SAP 

10. THƯỞNG THỨC LY CÀ PHÊ BAN MÊ 

  



 

 

 

  

 ĐÊM  NGÀY 01:  TP.HCM  – SÓC BOM BO - BÙ ĐĂNG - GIA LAI                                                         
 

21h00: Xe và Hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn và khởi hành chuyến tham quan Tây 

Nguyên Huyền Thoại. Xe sẽ đưa quý khách đi theo QL14 qua Sóc Bom Bo – Bù Đăng – Đường 

Mòn Hồ Chí Minh để đến với Măng Đen. Trên xe du khách tham gia chương trình hoạt náo vui tươi 

với các trò chơi vui nhộn và thú vị như: Trổ tài làm ca sỹ - Đố vui địa danh – Xổ số vui – Đi tìm 

ẩn số, với những phần quà xinh xắn và nghỉ ngơi trên xe. 

CÁC ĐIỂM ĐÓN KHÁCH: 

Địa điểm 1: Văn phòng THEME TRAVEL - Số 201 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q. Tân, TP.HCM 

Địa điểm 2: Nhà Văn Hóa Thanh Niên - số 6, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 

Địa điểm 3: Cây Xăng Ngã Tư Hàng Xanh, Quận Bình Thạnh  

Địa điểm 4: Ngã tư Thủ Đức, Xa Lộ Hà Nội  

Ngoài ra xe có thể đón quý khách dọc theo quốc lộ 1A đến ngã ba Dầu Dây 

 



 

 

 

Ngày 2:  GIA LAI - KON TUM -  MĂNG ĐEN – THÁC PA SỸ                   (03 BỮA) 

06h00: Đến Gia Lai, đoàn vệ sinh cá nhân và dùng điểm tâm sáng, nghỉ ngơi, thư giãn 

07h30 Tiếp tục hành trình đi Măng Đen, tham quan nhà thờ gỗ Kon Tum (nhà thờ chánh tòa giáo 

phận Kon Tum). Đây là một trong những nhà thờ cổ, được khởi công xây dựng năm 1913, có lối 

kiến trúc mang đậm sắc thái riêng của vùng đất Tây Nguyên, là niềm tự hào của người dân tỉnh kon 

Tum, điểm dừng chân của hàng ngàn du khách mỗi khi đặt chân đến Kon Tum 

 

Tiếp tục hành trình đi Măng Đen, trên đường quý khách tham quan chiếc cầu treo Kon Klor tuyệt 

đẹp, đoàn có thể ghé thăm buôn làng dân tộc Bah Nar – Kon Klor, đây là ngôi làng còn lư giữ được 

những nét phong tục bản địa và cảnh vật thiên nhiên hoang sơ mộc mạc 

11h00 Đoàn đến Măng Đen - nơi xứ sở của hồ và thác, được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2, thiên 

nhiên hoang sơ và mây trời lãng đãng đầy quyến rũ, du khách có thể ngắm trọn rừng thông vi vu 

trong gió, là điểm đến làm giới trẻ đứng ngồi không yên bởi không gian vô cùng xinh đẹp, du khách 

có thể thưởng thức cà phê thả hồn vào thiên nhiên núi đồi và tận hưởng không khí nguyên sơ trong 

lành bình dị 

11h30 Đoàn dùng cơm trưa và nhận phòng khách sạn   

14h30 Đoàn tham quan KDL thác Pa Sỹ - thác còn giữ nguyên vẹn cảnh sắc hoang sơ hùng vỹ, du 



 

 

 

khách choáng ngợp bức tranh thiên nhiên tuyệt cảnh giữa đại ngàn Tây Nguyên, những dòng nước 

từ trên cao đổ xuống, làm những bọt sóng trắng xóa bắn rất xa 

Thấp thoảng quanh các triền núi, tiếng nước chảy róc rách, 

tiếng chim rừng ríu rít gọi nhau, những mái nhà rông của 

đồng bào dân tộc Mơ Nâm yên bình, người dân bản địa nơi 

đây còn lưu giữ bản sắc văn hóa – sinh hoạt, những tập tục 

được truyền nối qua nhiều thế hệ, du khách sẽ bắt gặp hình 

ảnh người mẹ địu con đi chân trần, cả nhà uống rượu cần, 

lên rẫy, dệt vải hay các lễ hội đặc sắc như lễ ăn trâu, lễ bỏ 

mả 

Săn ảnh cầu dây văng lệch nhịp, tham quan thác Đăk Ke và hồ Đăk Ke 

15h45 Quý khách tham quan Tượng đài Chiến Thắng Măng Đen, nghe hướng dẫn viên kể về lịch 

sử và truyền thuyết Măng Đen 

Viếng thăm tượng Đức mẹ Măng Đen hay còn gọi là tượng Đức Mẹ cụt tay, là một di tích du lịch 

hành hương tâm linh cho du khách thập phương gần xa khi đến với vùng đất này 

18h00 Đoàn dùng cơm chiều và nghỉ đêm tại Măng Đen 

06h30: Qúy khách trả phòng khách sạn và dùng điểm sáng 

Đoàn khởi hành đi Gia Lai tham quan thủy điện Yaly, 

một công trình thủy điện đặc sắc của vùng đất Tây 

nguyên. Tham quan Biển Hồ Tơ Nưng, một hồ nước 

ngọt rất quan trọng, nằm cách trung tâm thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai khoảng 7km về phía Bắc 

11h30 Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng, sau đó khởi 

hành về Buôn Mê Thuột 

Đoàn tham quan Bảo Tàng Thế Giới Cà Phê cự hot, là điểm đến của những tín đồ yêu và đam mê 

cà phê trên toàn cầu; nơi hội tụ lưu trữ hàng chục nghìn hiện vật của các nền văn minh cà phê trên 

thế giới. Bảo tàng có hình khối dựa trên nền tảng kiến trúc nhà dài và sóng âm từ tiếng chuông ngân 

được cách điệu thành những đường cong đa hình 

Đoàn về khách sạn nhận phòng và dùng cơm chiều tại nhà hàng 

Buổi tối Quý khách tham dự chương trình đêm lửa trại, uống rượu cần, văn nghệ cồng chiêng, giao 

lưu văn hóa với đồng bào dân tộc Tây Nguyên (chi phí tự túc) 

Tự do khám phá phố Núi về đêm, khám phá ẩm thực mang hương vị núi rừng Tây Nguyên như cơm 

lam, gà rừng nướng 

Ngày 3: THỦY ĐIỆN YALY – BIỂN HỒ TƠ NƯNG - BUÔN MÊ THUỘT  (03 BỮA)                                                      



 

 

 

06h00: Qúy khách trả phòng khách sạn và dùng điểm sáng 

Đoàn viếng chùa Khải Đoan, tham quan Bảo tàng Dân Tộc, tìm hiểu đời sống vật chất, tinh thần 

của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên 

 

Du khách ghé tham quan thác Dray Nur hoặc Dray Sap thác hùng vỹ nổi tiếng của Tây Nguyên, 

trên dòng sông Sêrêpôk. Dùng cơm trưa tại nhà hàng 

13h00 Khởi hành về lại TP.HCM, trên đường đoàn ghé trạm dừng chân để quý khách nghỉ ngơi 

Đoàn về đến TP.HCM – chào tạm biệt quý khách, hẹn ngày gặp lại. 

Kết thúc chương trình tham quan Tây Nguyên: hài lòng và tràn đầy thú vị 
 

Lưu ý: Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi linh hoạt phù 

hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan  
 

GIÁ TOUR DÀNH CHO MỘT KHÁCH 
 

 

Ngày 4: BUÔN MÊ THUỘT – THÁC DRAY NUR – TP.HCM                     (02 BỮA)                                                       

  CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN KHÁCH SẠN 
GIÁ TOUR 

(VNĐ/KHÁCH) 

TOUR 

DU LỊCH TÂY NGUYÊN 
3N3Đ 

2 SAO 2.890.000 

3 SAO 3.490.000 



 

 

 

 CHƯƠNG TRÌNH TOUR ĐÃ BAO GỒM: 

 Vận chuyển: Xe du lịch 16 chỗ đời mới (hoặc xe 30 chỗ, 35 chỗ, tùy theo số lượng thực 

tế) xe đời mới, chất lượng cao, đầy đủ hệ thống điều hòa, âm thanh, đưa đón phục vụ suốt 

tuyến theo chương trình. 

 Tiêu chuẩn Khách sạn 2 sao: phòng 4 người/ người, trang bị đầy đủ tiện nghi… 

-  Nếu ở 2 người: Phụ thu 50.000 vnd/ người/ đêm (phòng 1 giường) 

-  Nếu ở 3 người: Phụ thu 75.000 vnd/ người/ đêm (phòng 2 giường) 

 Ăn uống tại các nhà hàng sang trọng: 03 bữa sáng & 05 bữa chính 

-  Ăn sáng: 03 bữa sáng set menu (01 tô + 01 ly) 

-  Ăn chính: 03 bữa chính có đặc sản địa phương, tiêu chuẩn 110.000 vnd/ suất/ bữa 

 Quà tặng: Nón THEME TRAVEL, nước suối, khăn lạnh 

 Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình 01 lượt/người 

 Hướng dẫn viên: thuyết minh, hoạt náo và chăm sóc đoàn suốt chương trình. 

 Bảo hiểm: Tai nạn du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa 30.000.000đ/vụ việc/ trường hợp 
 

 

 QUÝ KHÁCH TỰ THANH TOÁN: 

 Tiền điện thoại, giặt ủi và các loại thức uống trong các bữa ăn chính 

 Thuế VAT 10% (nếu có nhu cầu) 

 QUY ĐỊNH GIÁ VÉ TRẺ EM 

 Trẻ em dưới 5 tuổi: Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan 

(nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, Bé thứ 2 trở đi phải mua ½ vé 

tour. Phụ thu ghế ngồi trên xe: 30% giá tour/ bé (Nếu ba mẹ có yêu cầu) 

 Từ 05 -10 tuổi: 70% vé tour, Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung 

với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 05 đến dưới 10 tuổi, em thứ 2 trở lên 

phải mua suất người lớn. 

 Trẻ em 10 tuổi trở lên: Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn 

 Lưu ý đón khách: Nơi đón đoàn thường rất đông người tập trung, đây là cơ hội cho kẻ gian 

giật đồ. Do vậy, quý khách hết sức lưu ý và cẩn thận các túi xách và đồ quý giá của cá nhân 

mình để trách sự đáng tiếc xảy ra. 

 Ăn uống: 
 Bàn ăn 10 người /bàn. Quý khách nên dùng bữa khi bàn mình đủ số lượng người.  

 Quý khách nên vào bàn ngồi trước cho đủ chỗ rồi sau đó hãy vệ sinh cá nhân để tránh trường 

hợp không biết được vị trí ngồi của xe mình. 
 

 Lên – Xuống xe: 

 Quý khách đi đúng xe, về đúng xe, ngồi đúng chỗ đã ngồi ban đầu trong suốt chuyến hành 

trình để tiện kiểm soát khi xuống tham quan và lên xe di chuyển. 



 

 

 

 Lưu ý những điều hướng dẫn viên thông báo để không phải mất những khoản phí đáng tiếc 

(Lưu lại số điện thoại Hướng dẫn viên hoặc trưởng xe để liên hệ khi cần) 

 Lưu trú phòng khách sạn: 

 Khi đi du lịch quý khách nhớ mang theo giấy tờ tùy thân, Hành lý gọn gàng. 

 Khi ra khỏi phòng vui lòng khóa cửa phòng cẩn thận và gửi lại chìa khóa tại lễ tân để người 

ở chung có thể vô phòng lúc cần thiết. 

 Lưu ý tự gìn giữ các vật trong phòng: như khăn, dép, nếu mất khách sạn họ sẽ phạt với giá 

rất cao 

 Một số lưu ý khác: 

 Giá ngày Lễ, Tết sẽ tính phụ thu thêm 

 Trình tự chương trình có thể thay đổi nhưng số lượng chương trình vẫn không thay đổi. 

 Quý khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc 

hủy tour không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành 

 Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc có giấy cam kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang 

theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. 

 Quý khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong qua trình tham quan du lịch. 

 Khi đăng ký, vui lòng cung cấp đầy đủ họ tên, năm sinh, CMND, ngày cấp, nơi cấp. 

 Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và công ty. Những thắc mắc, 

khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

 Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch, vì lí do an toàn cho 

khách. 

 Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.  

 Quy định hủy tour:  

 Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Không tính thứ bảy, chủ nhật 

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

- Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

- Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

 

  

Theme Travel Ultimate Professionalism  

 


