
 

  

 

 

BUÔN MA THUỘT – PLEIKU – GIA LAI 

 

 

 

04h00: Xe và Hướng Dẫn Viên công ty Nắng Sài Gòn Travel có mặt tại điểm hẹn Đón quý 

khách.  

Buổi sáng: Đoàn khởi hành đi Buôn Ma Thuột Đắk Lắk. sau đó đoàn tiếp tục khởi hành theo 

QL14 qua các địa danh Đồng Xoài, Sóc Bom Bo, Bù Đăng, Trên xe nghe HDV 

thuyết minh và tham gia các trò chơi vui nhộn có thưởng do HDV tổ chức. Trên 

đường đi, dừng chân ăn sáng tại nhà hàng. 

Buổi trưa:  Đến Buôn Ma Thuột, xe đưa đoàn dùng cơm trưa ở Buôn Mê Thuột, sau đó về khách 

sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành đi Buôn Đôn. Quý khách tìm hiểu địa danh Buôn Ma Thuột, tìm 

hiểu văn hóa cũng như đặc sản của vùng đất này. Đến Buôn Đôn đoàn di chuyển trên 

cầu tre bắc qua sông Sêrêpok, cùng lắng nghe quá trình săn bắt và thuần dưỡng Voi 

rừng cổ xưa. Quý khách Cưỡi Voi tham quan Buôn làng hoặc vượt sông Sêrêpok (chi 

phí tự túc). Có thể đi bộ hoặc đạp xe ngắm cảnh rừng quốc gia Yok Đôn,Tham quan 

nhà cổ dũng sỹ săn Voi Amakong – tìm hiểu thang thuốc Amakong bí truyền. Tham 

gia chương trình Văn nghệ cồng chiêng , uống rượu cần.... 

Kính Gửi QUÝ ANH CHỊ • Buôn Đôn, Nhà Tù Pleiku 

• Thủy Điện Yaly 

• Bảo Tàng Buôn Mê 

• Thác Draysap/ Dray Nu 

Người Gửi MỘNG THẮM 

Hành Trình BUÔN MA THUỘT -  PLEIKU – GIA LAI 

Thời Gian 4 NGÀY – 3ĐÊM 

Phương  Tiện  XE DU LỊCH 

NGÀY 01: TP. HCM – BUÔN MA THUỘT -  ĐẮK LẮK  
Sáng  Trưa  Tối 

X X X 

 

 



 

  

Buổi tối: Quý khách dùng cơm tối, Sau  bữa tối quý khách tự do khám phá thành phố Buôn 

Mê Thuột về đêm, thưởng thức món Bún đỏ: món ăn đặc trưng của TP Buôn Mê, 

hoặc thưởng thức café – tại nơi thủ phủ Việt Nam. Nghỉ đêm tại Buôn Mê Thuột. 

 

Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sang, trả phòng. Đoàn khởi hành đi Pleiku, Trên đường ghé 

tham quan Biển Hồ - quanh năm ăm ắp nước và luôn luôn xanh ngằn ngặt, như một 

chiếc gương trên chót vót cao nguyên cho mây trời soi bóng. Xung quanh nó có rất 

nhiều bí ẩn và huyền thoại khiến Biển Hồ lại càng lung linh kỳ ảo. Biển Hồ là tên do 

người Kinh đặt, còn tên thật của nó là Tơ Nueng (Tơ Nưng), là một miệng núi lửa 

khổng lồ nằm ở phía Bắc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.  

Buổi trưa:  Đoàn dùng cơm trưa, nhận phòng nghỉ ngơi. 

Buổi chiều:    Đoàn tham quan Thủy Điện Ialy – một kỳ tích trên Cao Nguyên Gia Lai và thám 

hiểm cầu treo huyền thoại. 

Buổi tối:  Khởi hành về dùng cơm tối. Sau bữa tối, quý khách tự do khám phá tp Pleiku về đêm 

: thưởng thức Phở khô 2 Tô của Gia Lai. Ngủ đêm tại Pleiku. 

Buổi sáng: Sau khi dùng điểm tâm sáng quý khách tham quan trả phòng, tham quan Nhà lao 

Pleiku là một di tích lịch sử ghi dấu cuộc đấu tranh quật cường của nhân dân Tây 

Nguyên giai đoạn kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đã tồn tại được trên 50 

năm, chính nơi đây thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã thực thi chính sách đàn áp và diệt 

tù đầy man rợ. Để diễn tả lại những cảnh man rợ đó, ban quản lí đã khắc họa một số 

hình ảnh tra tấn đầy chân thực. Hãy một lần đến đây để cảm nhận. Sau đó về Buôn Ma 

Thuột trên đường đi ngắm Núi Hàm Rồng địa danh được nhắc đến trong bài hát “ Anh 

muốn sống bên em trọn đời”.  

Buổi trưa:   Về đến Buôn Ma Thuột, Đoàn dùng cơm trưa, nhận phòng nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: 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.Và tham quan thưởng thức cà phê 

tại Làng Cà Phê Trung Nguyên.- Cà phê Buôn Ma Thuột là một trong những thương 

hiệu nổi tiếng của cà phê Việt. Nơi đây trưng bày các loại cà phê ngon. Và là nơi tham 

quan du lịch hấp dẫn dành cho du khách. 

NGÀY 02:  BUÔN MA THUỘT -  HÀNH PHỐ PLEIKU  
Sáng  Trưa  Tối 

X X X 

NGÀY 03: PLEIKU – HOÀNG ANH GIA LAI – BUÔN MA 

THUỘT 

Sáng  Trưa  Tối 

X X X 



 

  

 Buổi tối: Đoàn về lại Buôn Mê Thuột dùng cơm tối. Tự do khám phá phố Cà Phê về đêm 

Buổi sáng:  Đoàn ăn sáng sau đó làm thủ tục trả phòng, khởi hành về lại Tp. HCM. Dừng chân tại 

Daknong, tham quan Thác Draysap Hoặc Draynu (Nổi tiếng nhất Cao Nguyên được 

mệnh danh Thác Sương Hay Thác Khói).  

Buổi chiều:   Đoàn dùng cơm trưa, nghỉ ngơi. Tiếp tục về lại Tp. HCM. Về đến Tp. HCM, chia tay 

hẹn gặp lại quý khách. 

Kết thúc chương trình tham quan 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR !!! 
 

CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN LƯU TRÚ 
GIÁ TRỌN 

GÓI  

BUÔN MA THUỘT- 

GIA LAI  
4N3Đ 3,4 SAO  

Từ 25 khách: 4.850.000vnđ/k 

Từ 35 khách: 4.700.000vnđ/k 
 

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ 

VẬN CHUYỂN 
Xe 30 chổ - 45 chỗ  (phù hợp với số lượng) tham quan đời mới, băng đôi, ghế 

bật, máy lạnh.  Đạt tiêu chuẩn du lịch.  

KHÁCH SẠN 

Ở Buôn Ma Thuột Khách 03 sao : Bạch Mã, Đam San, Lộc Hoàng,... 

Ở Gia Lai 4 sao : Hoàng Anh Gia Lai 

Tiện nghi trong phòng: máy lạnh, tivi, hệ thống nước nóng, vệ sinh khép kín. 

Phòng từ 2 – 4  khách.  

ĂN UỐNG 
04 bữa Ăn sáng: 01 tô + 01 ly, Ngày 02, 03, 04 ăn sáng Buffet. 

07 buổi ăn chính ( Ăn Trưa, chiều ): gồm 5-7 món ngon, hợp vệ sinh.  

HƯỚNG DẪN 

VIÊN 

Đoàn có hướng dẫn viên tiếng việt thuyết minh và phục vụ ăn, nghỉ, tham quan cho 

Quý khách. Hoạt náo viên tổ chức các trò chơi vận động tập thể, sinh hoạt , ca hát. 

BẢO HIỂM 
Khách được bảo hiểm du lịch Bảo Minh trọn gói, mức bồi thường tối đa 

20.000.000đ/vụ. Thuốc Y tế thông thường. 

NGÀY 04: BUÔN MA THUỘT – TP. HCM 
Sáng  Trưa  Tối 

X X  



 

  

QUÀ TẶNG 
Mỗi vị khách trên đường đi được phục vụ, 01 khăn lạnh, 02 chai nước tinh khiết 

0.5l / ngày / người. 

GIÁ VÉ TRẺ EM 

Từ 1 đến 5 tuổi: không tính giá tour, gia đình tự lo cho bé nếu có chi phí phát 

sinh. 

Từ 6 đến 10 tuổi: tính 50% giá vé (ngủ ghép cùng gia đình).  

Ghi chú:  

❖ Gia đình có 2 bé từ 1 – 5 tuổi vui lòng mua thêm nửa vé để có 1 suất ăn và 

1 ghế ngồi cho bé. 

❖ Gia đình có 2 bé từ 6 – 10 tuổi vui lòng mua thêm nửa vé để có 1 suất ngủ 

cho bé. 

Từ 11 tuổi trở lên như người lớn. 

THAM QUAN 
Giá Tour bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan nêu trên chương trình. 

Giao lưu cồng chiêng , uống rượu cần với đồng bào dân tộc. 

 

GIÁ KHÔNG  

BAO GỒM 

Thuế VAT 10%, Tiền cưỡi voi, bơi thuyền độc mộc và các chi phí ăn uống, vui chơi giải trí cá nhân. 

Các chi phí cá nhân khác như (giặt ủi, điện thoại, thức uống trong minibar…) 

✓ Tiền Tip cho HDV và Tài Xế (nếu có), Chi phí phòng đơn. 

 

 

 

NẮNG SÀI GÒN TRAVEL  

HÂN HOAN CHÀO ĐÓN QUÝ KHÁCH 
 

 


