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ĐÀ LẠT – TEAM BUILDING – GALA DINNER 

NGÀY 1: TP.HCM – THÁC DATANLA – ĐÀ LẠT                                    (Ăn 3 bữa) 

Sáng: Xe và HDV Havico Tour đón khách tại điểm hẹn. Khởi hành đi Đà Lạt. Quý khách 

dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng khu vực Đồng Nai. tiếp tục lộ trình,Quý khách sẽ được 

tham gia các trò chơi vui nhộn trên xe do HDV tổ chức, chương trình Karaoke,… và nghe 

thuyết minh các địa danh mà đoàn đi qua. 

Trưa: Quý khách dùng cơm tại nhà hàng địa phận Bảo Lộc – Lâm Đồng. Sau đó xe tiếp tục 

đưa quý khách đến với TP Đà Lạt. Đến Đà lạt quý khách tham quan Thác Đatanla và trải 

nghiệm hệ thống xe máng trượt dài nhất khu vực Đông nam Á (chi phí tự túc). 

 

Chiều:  Xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Tối: Đoàn dùng buffet rau không giới hạn tại nhà hàng Leguda ngắm nhìn những ánh đèn 

lung linh huyền ảo của Thành Phố Đà Lạt khi về đêm. 

  

Đoàn tự do khám phá Đà Lạt về đêm thưởng thức những món đăc sản nướng và sữa đậu 

nành, mè đen và chè hé… 
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NGÀY 2: MÊ LINH COFFEE – HOA SƠN ĐIỀN TRANG – ĐÀ LẠT VIEW – QUE 

GARDEN (Ăn 3 bữa) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng. Sau đó khởi hành đi tham quan khu du lịch Hồ Than 

Thở và tham gia chương trình Team Building với chủ đề “WE ARE ONE” Chương trình 

nhắm gắn kết các thành viên trong công ty, khẳng định tầm quan trọng của làm việc nhóm, 

phát hiện được những nhân tài của công ty,…Tham gia vào các trò chơi vui nhộn do Công ty 

du lịch Havico Tour tổ chức. 

 

Trưa: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Về khách sạn nghỉ ngơi. 

Chiều: Tham quan Đà Lạt View. 

Tọa lạc trên đỉnh đèo Mimosa, Đà Lạt View ẩn mình trong những màn sương trắng xóa chật 

chờ những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai, khung cảnh dần hiện ra như chốn thần tiên 

đẹp đến xao xuyến lòng người. Đà Lạt View có tầm nhìn tuyệt đẹp hướng thẳng ra ngọn núi 

Voi hùng vỹ, xung quanh được bao phủ bởi những mảng rừng thông xanh bát ngát. 

 



 

HAVICO TOUR 

 Địa chỉ: 95 đường số 6, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM 

Website: havicotour.com.vn  

GPLHQT : 79-1058/2019/TCDL-GP LHQT 

HAVICO TOUR – Du lịch quốc Tế 

 

Ngắm nhìn Thế giới cùng HAVICO 

 

Hotline: 19004771 – 0816 548 548 

 
Đoàn tiếp tục tham quan Que Garden, một điểm du lịch mới toanh mà trong chuyến đi này 

HaViCo Tour sẽ cùng bạn khám phá. 

 

Nếu bạn là người yêu thích thiên nhiên thích những tiểu cảnh thích bonsai và phong cách của 

Nhật Bản thì Que Garden Đà Lạt sẽ là điểm đến lý tưởng cho bạn. 

Hơn thế nữa Que Garden còn có hệ thống hồ cá Koi được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản. 

Quán cafe sân vườn thiết kế độc đáo, bạn có thể ngồi uống cafe thả mình vào thiên nhiên núi 

đồi và ngắm đàn cá Koi nhẹ nhàng bơi lội trong hồ. 
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Tối: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng và tham gia chương trình Gala Dinner hòa mình vào 

buổi tối cuồng nhiệt Làm hết sức – Chơi hết mình. các thành viên sẽ tham gia những 

gameshow vui nhộn từ ban tổ chức, cùng với đó sẽ là lời ca tiếng hát của các thành viên trong 

công ty. 

Tổng kết trao thưởng cho các đội chơi và bế mạc chương trình. Xe đưa đoàn về khách sạn, 

đoàn tự do tham quan khám phá Đà Lạt về đêm. 

NGÀY 3: CHỢ ĐÀ LẠT – QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN – TP.HCM   (Ăn 2 bữa) 

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng. Sau đó làm thủ tục trả phòng khách sạn. Xe đưa đoàn ra 

chợ Đà Lạt tham quan mua sắm rau củ quả cho gia đình và người thân. 

Đoàn tham quan Quảng Trường Lâm Viên. 

Quảng trường Lâm Viên là một trong những công trình đặc biệt của thành phố Đà Lạt. Từ khi 

được hoàn thành và đưa vào hoạt động vào năm 2016, không lúc nào quảng trường Lâm Viên 

vắng du khách đến tham quan. 

Quảng trường gây ấn tượng mạnh với nhiều không gian vui chơi rộng rãi, thoáng mát hướng 

ra hồ Xuân Hương thơ mộng. Nổi bật nhất giữa không gian xanh của quảng trường Lâm Viên 

là 2 công trình bằng kính được xem là tuyệt tác kiến trúc hiện nay, đó là công trình Bông Hoa 

Dã Quỳ và Nụ Hoa Atiso. 

Trưa: Dùng cơm tại Tp. Bảo Lộc, tham quan mua sắm đặc sản địa phương. 

Xe đưa đoàn về TP.HCM 

Chiều: Đến TP.HCM. Kết thúc chuyến tour. HDV chia tay đoàn và hẹn gặp lại Quý khách. 
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Giá tour bao gồm: 

 Xe tham quan (xe 16 chỗ, 29 chỗ, 35 chỗ, 45 chỗ) tùy theo số lượng khách thực tế 

trên chuyến đi. 

 Ăn các bữa ăn theo chương trình. 

 Ăn sáng: 2 bữa sáng buffee và 1 bữa tô ly (1 món ăn, 1 phần nước). 

 Ăn chính: 4 bữa ăn chính tiêu chuẩn 130.000đ/ bữa, và 1 buffet tối không giới hạn tại 

nhà hàng Léguda. 

 Thực đơn tham khảo (buffet tối tại nhà hàng Leguda – Đồi Robin) 

 Bao gồm gói buffet rau không giới hạn: Salad trộn, gỏi sú tím Đà Lạt, củ quả hấp, rau 

ăn lẩu, 2 loại nước lẩu, bún + mì trứng, trà đá 

1. 2 set thức ăn kèm lẩu bao gồm: 

Set 1: Ức gà, trứng gà, giò sống, bò viên, ba chỉ, bò fille, đậu hủ non, các loại nấm … 

Set 2 : Ba chỉ, bò fille, cá diêu hồng, vây cá hồi, tôm, mực, cá viên, các loại nấm… 

2. 2 dĩa cơm chiên tỏi trứng + 1 dĩa gà roty 

3. Tráng miệng: Dưa hấu 

 Khách sạn đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn 2,3,4 sao. 

 Tiêu chuẩn: Phòng 2 – 4 khách. 

 Hướng dẫn viên nhiệt tình phục vụ đoàn ăn nghỉ suốt tuyến. 

 Vé thăm quan: Bao gồm trong các địa điểm du lịch trong chương trình. 

 Quý khách được phục vụ nước uống trên xe 01 chai/khách/ngày. 

 Quý khách được tặng 01 mũ Havico. 

 Bảo hiểm trọn tour mức bồi thường cao nhất 20,000,000đ/trường hợp. 

Giá tour không bao gồm: 

 Ăn uống, tham quan, vận chuyển ngoài chương trình. 

 Phụ phí phòng đơn. 

 Phụ phí người nước ngoài. 

 Thuế VAT. 

 Máng trượt Datala. 

 Ghi chú 

(Đoàn tối thiểu 25 khách khởi hành) 

Giá vé dành cho trẻ em: 

 Trẻ em dưới 05 tuổi: miễn giá tour. 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, trẻ 

em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé tour. 

 Trẻ em từ 05 – dưới 10 tuổi: 75% giá 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 5 đến dưới 
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10 tuổi, trẻ em thứ 2 trở lên Cha Mẹ nên mua thêm 1 suất giường đơn hoặc vé người 

lớn. 

 Từ 10 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn. 

Quy định thanh toán, hủy vé: 

Sau khi xác nhận và thanh toán (ít nhất 50% tiền cọc giữ chỗ và thanh toán đủ 100% tổng giá 

trị tiền tour trước 10 ngày khởi hành). 

Khi đến ngày thanh toán đủ 100% tổng giá trị tiền tour, nếu Quý khách không thanh toán 

đúng hạn và đúng số tiền được xem như Quý khách tự ý huỷ tour và mất hết số tiền đã đặt 

cọc giữ chỗ. 

Ngay sau khi đặt cọc hoặc thanh toán hoặc trước 15 ngày: phí hủy 10% tiền tour 

Hủy 10 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour 

Hủy 07 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour 

Hủy 05 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour 

Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin 

nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận. 

Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Havico sẽ có trách nhiệm nhận khách đăng ký cho đủ 

đoàn (20 khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn 

dưới 20 khách, công ty có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 3 ngày và 

sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới hoặc hoàn trả toàn bộ số tiền đã đặt cọc tour. 

Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 7, Chủ Nhật. 

Trong những trường hợp bất khả kháng như: khủng bố, bạo động, thiên tai, lũ lụt… Tuỳ theo 

tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty Du Lịch sẽ chủ động 

thông báo cho khách hàng sự thay đổi như sau: huỷ hoặc thay thế bằng một chương trình mới 

với chi phí tương đương chương trình tham quan trước đó. Trong trường hợp chương trình 

mới có phát sinh thì Khách hàng sẽ thanh toán khoản phát sinh này. Tuy nhiên, mỗi bên có 

trách nhiệm cố gắng tối đa, giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý 

do bất khả kháng.… 

Đối với sự thay đổi lịch trình, giờ bay do lỗi của hãng hàng không, tàu hoả, tàu thuỷ, Havico 

sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ phát sinh nào do lỗi trên như: phát sinh bữa ăn, nhà hàng, 

khách sạn, phương tiện di chuyển, hướng dẫn viên, …. 

 

 


