NGÀY 01: Buôn Ma Thuột ( Ăn trưa, chiều)
Sáng: Xe và hướng dẫn viên du lịch Hải Vân đón khách tại sân
bay Buôn Ma Thuột khởi hành về Buôn Ma Thuột nhận phòng
khách sạn nghỉ ngơi.
11h00: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng.
14h00: Đoàn khởi hành đi tham quan làng Café Trung Nguyên,
nghe HDV giới thiệu về cây cà phê, du nhập vào Việt Nam từ thời
điểm nào, Quy trình trồng, chăm sóc và khai thác cà phê. Quý
khách có thể thưởng thức ly cafe Buôn Mê mà tìm được nơi nào.
16h00: Tham quan Buôn Ako Dhong, buôn làng người Ê đê với những ngôi nhà dài bản địa
truyền thống, nằm ngay trung tâm TP. Buôn Ma Thuột. Nghe HDV giới thiệu chi tiết về Buôn Ako
Dhong.
18:00: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng.
Tối: Quý khách có thể tham gia chương trình giao lưu cồng chiên Tây nguyên ( tự túc).
NGÀY 02: Thác Dray Nur – KDL Buôn Đôn ( Ăn 03 bữa)
Sáng 6:30: Ăn sáng Buffet tại K/S.
8h00: Đoàn khởi hành đi Buôn Đôn, Đến nơi, tham quan cầu
treo bắc qua đảo Ây Nơ dài hơn 500m. Quý khách tự do thử cảm
giác chồnh chềnh trên lưng voi, thăm buôn làng hoặc vượt sơng
Sêrêpốk (chi phí tự túc). Tham quan ngôi Nhà Cổ của người Lào
tồn tại trên 120 năm, nghe kể về huyền thoại của cụ Ama Kông
(vua săn bắt và thuồn dưỡng voi rừng). Tham quan khu mộ cổ
của vua săn voi Khunjunop, nghe thuyền thuyết về săn bắt và
thuần dưỡng voi rừng của người dân nơi đây.
11h30: Ăn trưa thực đơn đặc sản Tây Nguyên : Cơm Lam, Gà
Nướng, Canh Cá Lăng...
13h30: Đoàn di chuyển đến thác Draynur – Với cách giải thích

Dray Nur nghĩa là thác Cái, thác Vợ gắn liền với mối tình “ Romeo
và Juliet của núi rừng Tây Nguyên”, là một bức tường nước cao hơn 30m nối liền hai tỉnh Đăk
Lăk
và Đăk Nông.
16h00: Đoàn về lại Buôn Ma Thuột, Quý khách tham quan và mua sắm đặc sản Tây Nguyên tại
chợ trung tâm Buôn Ma Thuột.
18h00: Dùng cơm chiều.
Tối: Quý khách có thể tham gia chương trình giao lưu cồng chiên Tây nguyên ( tự túc).
NGÀY 03: Buôn Ma Thuột - Kon Tum ( Ăn ba bữa)
Sáng 6:30: Ăn sáng Buffet tại K/S, làm thủ tục trả phòng
8h00: Đoàn khởi hành đi Măng Đen - Kon Tum. Quý khách đi
trên trục đường quốc lộ 14 với chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những
đồi thông hai bên đường, dừng xe chụp ảnh làm kỷ niệm.
11h30: Quý khách ăn trưa, trên đường đoàn ghé tham quan biển
hồ Tnưng, được hình thành từ miệng núi lửa, cách nay hàng triệu
năm. Sau đó xe đưa đoàn đến với thủy điện Ytaly, một thắng
cảnh đẹp tại Pleiku.
17h00: Đến Măng Đen, nơi có khí hậu trong lành và mát mẻ
quanh năm, được mệnh danh là Đà Lạt 2 trên cao nguyên xanh.
Quý Khách nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
19h00: Quý khách dùng cơm chiều tại KDL với các món rừng chỉ có tại nơi đây.
Tối: Tự do khám phá Măng Đen về đêm.
NGÀY 04: Kon Tum - Pleiku ( Ăn ba bữa)
Sáng 6:30: Quý khách dùng điểm tâm sáng, làm thủ tục trả
phòng.
8h00: Quý khách dạo theo lối mòn qua những cánh rừng sim đến
với tiểu vườn thú Safari; viếng tượng Đức Mẹ Măng Đen; tham

quan hồ Đak Ke, thác Pa Sỉ… Sau đó khởi hành về Kon Tum
11h00: Quý khách dùng cơm trưa, nghỉ ngơi tại nhà hàng. Sau đó
quý khách tham quan cầu treo Kon Klor thuộc địa phận làng
Kon Klor, thị xã Kontum. Cầu nối liền hai bờ của dòng sông Đăk
Bla huyền thoại. Đến đây du khách ghé thăm nhà Rông của dân
tộc Ba Na ở hữu ngạn dòng sông, viếng Nhà thờ gỗ Kon
Tum, một công trình kiến trúc mang đậm sắc thái Tây Nguyên.
16h00: Khởi hành về gia Lai, đến Gia Lai, Quý Khách nhận phòng
nghỉ ngơi.
19h00: Dùng cơm chiều, tự do khám phá Pleiku về đêm
NGÀY 05: Pleiku – Chia tay Quý khách ( Ăn sáng)
Sáng 6:30: Ăn sáng Buffet tại K/S, làm thủ tục trả phòng
8h00: Đoàn khởi hành đi học viện Hoàng Anh Gia Lai JMC, cái nôi đào tạo nhân tài bóng đá
cho đất nước. Đên nơi, quý khách chụp ảnh lưu niệm, tham quan học viện.
Sau đó lên xe về lại thành phố. Quý khách tham quan chùa Minh Thành – một trong những ngôi
chùa lớn và đẹp nhất Tây Nguyên với sự kết tinh của nhiều kiến trúc chùa nổi tiếng trong và
ngoài
nước
Đến giờ ra sân bay, xe và HDV đưa quý khách ra sân bay về lại điểm đón ban đầu. Kết thúc
chương trình tham quan. Cảm ơn và hẹn gặp lại Quý khách!!!
Gía áp dụng cho từng mức khách cụ thể sau
10-14 khách 15-19 khách 20-27 khách 28-33 khách 34-39 khách 40 khách trở lên
Xe 16 chổ Xe 29 chổ Xe 29 chổ Xe 35 chổ Xe 45 chổ Xe 45 chổ
2.750.000 2.750.000 2.650.000 2.660.000 2.660.000 2.630.000
Lưu ý: Giá trên không áp dụng cho các dịp lể tết
Giá chỉ áp dụng theo số khách người lớn
GIÁ TOUR BAO GỒM:

 Phương tiện di chuyển: Xe đời mới, xe máy lạnh phục vụ suốt chuyến
 Khách sạn BMT 3 sao:Tuấn Vũ Hotel, đầy đủ tiện nghi 02 khách/ 1 phòng
 Khách sạn Gia Lai 3 sao: Khánh Linh, đầy đủ tiện nghi 02 khách/ 1 phòng
 Khách sạn tại KDL Măng Đen.
 Nhà hàng: Ăn sáng 04 bữa buffet tại khách sạn.
 Ăn chính 08 bữa. Tiêu chuẩn ăn từ 6 - 7 món + tráng miệng, trà đá. (120.000 / suất).
 Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo suốt hành trình.
 Phí tham quan các điểm theo chương trình.
 Nước suối: 2 chai/người/ ngày.
 Khăn lạnh: 2 cái/người/ ngày.
 Bảo hiểm du lịch mức tối đa 10 000 000/vụ.
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM
 Thuế VAT.
 Chi phí cá nhân khác ngoài chương trình.
 Phụ thu phòng đơn: 500.000đ/ khách
GIÁ VÉ TRẺ EM:
 Trẻ em dưới 5 tuổi: Miễn phí, Bố Mẹ tự túc cho Bé ăn và ngủ chung với Bố Mẹ
 Từ 5 – dưới 10 tuổi: Thu 50% giá tour, ngủ chung phòng với Bố Mẹ.
 Từ 10 tuổi trở lên: Thu 100% giá tour như người lớn
 02 người lớn chỉ được mang theo 01 trẻ em, trẻ thứ 2 tính ½ người lớn.
HAIVAN TOURIST
TẬN TỤY PHỤC VỤ QUÍ KHÁCH!

