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CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH  

KHỎE THỂ CHẤT – MẠNH TINH THẦN- TRÀN ĐẦY  

NĂNG LƯỢNG MỚI 

 

TOUR LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN THỨ 8 NĂM 2023 

 

TOUR RAFTING CHÈO THUYỀN VƯỢT THÁC PHỤC VỤ 

Thời gian: 01 ngày 

Khởi hành hàng ngày 

Mã tour: TNH 01 

 

08h00: HDV sẽ đón Quý khách tại Khu du lịch sinh thái Dray Nur và Quý 

Khách sẽ được HDV thông báo chương trình và những điều cần thiết để tham gia 

tour năng lượng 03 trong 01, trải nghiệm các hoạt động hấp dẫn: đạp xe, leo núi, 

chèo thuyền vượt thác. 

- Đạp xe đi thác Gia Long qua con đường làng 

Buôn Kuốp rợp bóng cây, ngắm nhìn cuộc sống bình 

dị dưới những mái nhà dài của người đồng bào Êđê 

và M’Nông. Thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên 

hùng vĩ, hữu tình bên tiếng róc rách của dòng nước 

đổ xuống từ vách đá. 

- Leo núi men theo những triền đá cổ xưa hình 

thù độc đáo, thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ với một 

bên là vách núi, một bên là dòng sông Sêrêpôk xanh 

ngắt.  

- Chèo thuyền khám phá chốn bồng lai tiên 

cảnh của dòng sông Sêrêpôk huyền thoại Tây 

Nguyên. 

Trải nghiệm cảm giác tắm sông, massage từ 

những dòng nước đổ từ trên cao xuống. 

Dừng chân và thưởng thức những chén nước trà xanh mát rượi cùng với khoai 

luộc bên dòng thác 

12h30: Quý khách về lại thác Dray Nur, vệ sinh cá nhân và dùng cơm trưa tại 

nhà hàng. 

13h30: Quý khách tự do tham quan thác Dray Nur 

14h30: Kết thúc chuyến tham quan. Hẹn gặp lại Quý khách. 
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GIÁ TOUR 

Nhóm khách Giá tour 

Nhóm 02 khách 1.760.000đồng/nhóm 

Nhóm 03 khách 2.500.000đồng/nhóm 

Nhóm từ 04 khách trở lên 785.000đồng/khách 

 GIÁ TOUR BAO GỒM:  

- Tham quan như chương trình 

- Các dụng cụ và đồ bảo hộ như chương trình 

- Hướng dẫn viên tiếng Việt. 

- 2 bữa ăn: 01 bữa ăn chính + 01 bữa ăn nhẹ 

- Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 50.000.000đồng/trường hợp 

- Nước Aquarius: 01 chai/khách 

- Thuế VAT  

 

 GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

- Chi phí cá nhân: ăn uống ngoài chương trình. 

- Chi phí tham quan ngoài chương trình. 

 

Thông tin liên hệ: Mr. Toản – 0913.97.51.51 

 

Kính chúc Quý khách có những trải nghiệm 

“Đặc biệt – Khác biệt – Duy nhất”cùng Trung Nguyên Coffee Tour 
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TOUR XE SIÊU ĐỊA HÌNH BĂNG RỪNG VƯỢT THÁC 

 

Thời gian: 01 ngày 

Khởi hành hàng ngày 

Mã tour: TNH 02 

 

09h00’: HDV sẽ đón Quý Khách tại Khu du lịch sinh thái Dray Nur khởi 

hành đi theo cung đường Dray Nur – Gia Long. Xe đi qua con đường làng Buôn 

Kuốp rợp bóng cây, ngắm nhìn cuộc sống bình dị dưới những mái nhà dài của 

người đồng bào Êđê và M’Nông. Thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, 

hữu tình. Trên đường sẽ dừng chân tại trạm dừng nghỉ, Quý khách có thể tắm sông 

và dùng bữa ăn nhẹ: cơm lam, thịt nướng xiên đậm chất dân dã giữa đại ngàn. 

11h00’: Tới thác Gia Long, kết thúc hành 

trình Xe siêu địa hình xuyên rừng. Quý khách 

dùng bữa trưa tại nhà hàng thác Gia Long (nếu 

đoàn khởi hành muộn) 

11h15’: Quý khách tham gia các hoạt động: 

- Đi bộ, leo núi trên những triền đá cổ ngàn 

năm, thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ với một bên 

là vách núi, một bên là dòng sông Sêrêpôk xanh 

ngắt.  

- Chèo thuyền khám phá chốn bồng lai tiên 

cảnh của dòng sông Sêrêpôk huyền thoại Tây 

Nguyên. 

- Trải nghiệm cảm giác tắm sông, massage từ 

những dòng nước đổ từ trên cao xuống. 

- Dừng chân và thưởng thức những chén nước 

trà xanh mát rượi cùng với khoai luộc bên thác 

13h00’: Quý khách về lại thác Dray Nur, vệ sinh cá nhân và dùng cơm trưa 

tại nhà hàng. 

14h00’: Quý khách tự do tham quan thác Dray Nur 

15h00’: Kết thúc chuyến tham quan. Hẹn gặp lại Quý khách 

 

GIÁ TOUR 

Nhóm khách Giá tour 

Nhóm 02 khách 2.500.000đồng/nhóm 

Nhóm 03 khách 3.400.000đồng/nhóm 

Nhóm 04 khách 4.200.000đồng/nhóm 

Nhóm 05 khách 5.300.000đồng/nhóm 

Nhóm 06 khách 6.300.000đồng/nhóm 

Nhóm 07 khách 7.400.000đồng/nhóm 
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 GIÁ TOUR BAO GỒM:  

- Tham quan như chương trình 

- Các dụng cụ và đồ bảo hộ như chương trình 

- Hướng dẫn viên tiếng Việt. 

- 02 bữa ăn: 01 bữa ăn chính + 01 bữa ăn nhẹ: khoai lang, cơm lam, thịt 

nướng xiên 

- Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 50.000.000đồng/trường hợp 

- Nước suối, khăn lạnh như chương trình. 

- Quà tặng miễn phí: nón Trung Nguyên Coffee Tour 

- Thuế VAT  

 

 GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

- Chi phí cá nhân: ăn uống ngoài chương trình. 

- Chi phí tham quan ngoài chương trình. 

 

Thông tin liên hệ: Mr. Toản – 0913.97.51.51 

 

Kính chúc Quý khách có những trải nghiệm 

“Đặc biệt – Khác biệt – Duy nhất”cùng Trung Nguyên Coffee Tour 
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TOUR LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT 

“BUÔN MA THUỘT – THÀNH PHỐ CÀ PHÊ CỦA THẾ GIỚI” 

 

Thời gian: 03 Ngày/02 đêm (09/3/2023 – 11/3/2023) 

Mã tour: TNH 03 

 

NGÀY 1 (09/3/2023): ĐÓN KHÁCH TẠI BUÔN MA THUỘT 

17h00’: Quý khách đến Buôn Ma Thuột, HDV sẽ đón khách tại khách sạn 

hoặc homestay nhận phòng nghỉ ngơi.  

18h00’: Quý khách ăn tối những món ăn đậm sắc Tây Nguyên tại nhà hàng 

Tự do khám phá Buôn Ma Thuột về đêm. Quý khách có thể trải nghiệm dịch 

vụ Coffee Spa tại Trung Nguyên Coffee Resort. 

 

NGÀY 2 (10/3/2023): LÀNG CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN – BẢO TÀNG 

THẾ GIỚI CÀ PHÊ – THAM GIA LỄ HỘI ĐƯỜNG PHỐ & ĐÊM KHAI 

MẠC LỄ HỘI CÀ PHÊ 

07h00’: Quý khách dùng bữa sáng  

08h00’: Xe và HDV đưa đoàn đến Làng cà phê Trung Nguyên tham quan 

và thưởng thức cà phê (chi phí tự túc). 

09h00’: Xe và HDV đưa đoàn tham quan: Bảo tàng Thế giới Cà phê – Là 

Bảo tàng Sống - Mở - Tương tác, Bảo tàng Thế giới Cà phê được hãng thông tấn 

AP Hoa Kỳ đưa tin là “Bảo tàng sống lớn nhất, sống động và độc đáo nhất”, một 

trong 17 điểm đến tốt nhất phải đến khi tới Việt Nam” – theo Wanderlust.  

Tham quan Triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Cà phê Việt Nam – hành trình 

kiến tạo di sản văn hóa thế giới” và Triển lãm chuyên đề “Lịch sử cà phê thế giới” 

tại Bảo tàng Thế giới Cà phê. 

11h00’: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

12h30’: Quý khách về khách sạn nghỉ ngơi. 

14h00’: Quý khách tự do tham quan Hội chợ chuyên ngành cà phê 

15h30’: Quý khách tham gia Lễ hội đường phố với những màn trình diễn 

đầy ấn tượng, sáng tạo của các nghệ nhân đến từ nhiều tỉnh thành làm bùng nổ sắc 

màu cảm xúc với sự hứng khởi từ năng lượng cà phê. 

18h00’: Quý khách ăn tối tại nhà hàng Trung tâm ẩm thực 3 miền – Bảo tàng 

Thế giới Cà phê 

20h00’: Quý khách tham gia đêm khai mạc lễ hội với chủ đề “Đắk Lắk – 

Điểm đến của Cà phê Thế giới” diễn ra lúc 20h00’ ngày 10/3/2023. Địa điểm 

tại: Sân khấu chính của Lễ hội, Quảng trường 10/3. 

Kết thúc chương trình Quý khách tự túc phương tiện về khách sạn. Tự do 

khám phá thành phố về đêm.  

 

NGÀY 3 (11/3/2023): TRẢI NGHIỆM 

NĂNG LƯỢNG – SÂN BAY BUÔN MA 

THUỘT 

07h00’: Quý khách dùng bữa sáng  

08h00’: Quý khách trả phòng khách 

sạn/homestay. 
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08h30’: Đoàn khởi hành đi cụm thác Dray Nur – Gia Long. 

09h30’: Đến thác Quý khách tham gia Tour năng lượng 03 trong 01, trải nghiệm 

các hoạt động hấp dẫn: đạp xe, leo núi, chèo thuyền vượt thác.  

- Đạp xe đi thác Gia Long qua con đường 

làng Buôn Kuốp rợp bóng cây, ngắm nhìn cuộc 

sống bình dị dưới những mái nhà dài của người 

đồng bào Êđê và M’Nông. Thưởng ngoạn phong 

cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hữu tình bên tiếng róc 

rách của dòng nước đổ xuống từ vách đá. 

- Leo núi men theo những triền đá cổ xưa 

hình thù độc đáo, thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ 

với một bên là vách núi, một bên là dòng sông Sêrêpôk xanh ngắt. 

- Chèo thuyền khám phá chốn bồng lai tiên cảnh của dòng sông Sêrêpôk 

huyền thoại Tây Nguyên. 

- Trải nghiệm cảm giác tắm sông, massage từ những dòng nước đổ từ trên 

cao xuống. 

- Dừng chân và thưởng thức những chén nước trà xanh mát rượi cùng với 

khoai luộc bên thác  

12h30’: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng Dray Nur  

13h30’: Khởi hành về lại Buôn Ma Thuột, HDV sẽ đưa đoàn ra sân bay Buôn Ma 

Thuột hoặc điểm hẹn. Kết thúc chuyến tham quan. HDV Chia tay đoàn và hẹn gặp 

lại quý khách trên những chuyến đi tiếp theo. 

 

GIÁ TOUR: đồng/KHÁCH 

Nhóm khách 
Từ 04 – 05 

khách 

Từ 06 – 12 

khách 

Từ 13 – 20 

khách 

Từ 21 – 40 

khách 

Giá tour 4.500.000 4.200.000 3.700.000 3.400.000 

 

Giá tour mang tính tham khảo – vui lòng liên hệ để có giá ưu đãi nhất cho 

đoàn 

 Giá tour bao gồm: 

- Vận chuyển tại BMT: Xe ô tô 7 chỗ, 45 chổ đời mới, máy lạnh 

- Lưu trú: KS Trung Nguyên Coffee Resort (hoặc homestay, khách sạn 3 sao 

tương đương): 02-04 khách/phòng 

- Hướng dẫn viên vui vẻ, nhiệt tình suốt tuyến 

- Vé tham quan theo chương trình 

- Ăn chính ẩm thực đặc trưng Tây Nguyên  

- Nước suối: 01 chai/khách/ngày 

- Bảo hiểm du lịch trọn gói: 50 triệu đồng/người/vụ. 

- Quà tặng: nón Trung Nguyên Coffee Tour 

 Giá tour không bao gồm: 

- Chi phí cá nhân, phí mua sắm ngoài chương trình tour. 

- Vé máy bay khứ hồi. 

 GIÁ TOUR TRẺ EM: 
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- Dưới 05 tuổi: miễn phí hoàn toàn (bố mẹ tự chăm sóc, phát sinh bố mẹ tự 

thanh toán). 

- 05 – 07 tuổi: giá tour bằng 50% giá tour người lớn. 

- 08 - 09 tuổi: giá tour bằng 75% giá tour người lớn. 

- 10 tuổi trở lên: bằng giá tour người lớn. 

 

Thông tin liên hệ: Mr. Toản – 0913.97.51.51 

Kính chúc Quý khách có những trải nghiệm 

“Đặc biệt – Khác biệt – Duy nhất”cùng Trung Nguyên Coffee Tour 

 

*** 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK  

 

03 Phan Chu Trinh, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk   

Tel: (0262) 3852.246    Hotline: 0941201717 

Email: sales@daklaktourist.com.vn 

Website: www.daklaktourist.com.vn 

 

TOUR LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN THỨ 8 NĂM 2023 

Thời gian: 04 ngày/03 đêm 

 

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk nơi có sắc trắng tinh khôi của hoa cà phê, có 

dòng sông con suối ngọn thác, có những chú voi hùng dũng, chập chờn bếp lửa 

có hình ảnh của già làng, thiếu nữ dân tộc trên nương trên rẫy và những ngôi 

nhà sàn xinh xắn trên ngọn đồi xanh ngắt... Đến với Buôn Ma Thuột,bạn được 

trở về với thiên nhiên,cùng sẻ chia cảm xúc với nền văn hóa đây bản sắc của 

các dân tộc đang sinh sống tại đây. 

 

Ngày 10/3/2023: BUÔN MA THUỘT 

Sáng: Đón đoàn tại sân bay Buôn Ma Thuột Đoàn 

đi tham quan Khu Du lịch sinh thái Văn hóa cộng 

đồng Ko Tam tìm hiểu về Bến nước, tượng nhà mồ. 

Chụp hình nhà dài, vườn hoa, rặng tre,…. Bên cạnh đó 

còn chiêm ngưỡng các tác phẩm mỹ nghệ từ cây cà 

phê.  

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng, về 

khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Buổi chiều, Đoàn tham gia Hội chợ triễn lãm 

chuyên ngành cà phê và Lễ hội đường phố “Buôn Ma 

Thuột – nơi hội tụ ba nền văn minh cà phê thế giới” 

Tối: Đoàn dùng cơm tại Khách sạn. Tự do đi tham 

gia Chương trình khai mạc Lễ hội Cà phê 2023 với 

chủ đề “Buôn Ma Thuột - điểm đến của cà phê thế 

giới” tại Quảng trường 10/3 với các chương trình biểu 

diễn ca múa nhạc đặc sắc 
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Ngày 11/3/2023: KHU DU LỊCH HỒ LẮK 

Sáng: Dùng bữa sáng tại Khách sạn, Đoàn đi tham quan Bảo tàng Thế giới 

Cà phê tìm hiểu kiến trúc nương theo không gian quen thuộc đặc trưng nhà dài 

của vùng đất Tây Nguyên và chụp hình lưu niệm. Tiếp tục tham quan Buôn Ako 

Dhông “Buôn trong phố” được người Êđê xây dựng theo phong cách truyền 

thống mang đậm bản sắc dân tộc Tây Nguyên. Lần đầu đặt chân đến Buôn Ako 

Dhông, bạn sẽ bị cuốn hút trước vẻ đẹp của những căn nhà dài của đồng bào 

Êđê sinh sống ở đây. 

Đoàn di chuyển xuống Khu du lịch Lắk Resort một trong những điểm du 

lịch đẹp hoang sơ của Đắk Lắk sẽ là một điểm cộng hoàn hảo cho chuyến du 

lịch của những con người thích khám phá. Đoàn tự do chiêm ngưỡng và nghe kể 

về truyền thuyết Núi Đá Voi – Yang Tao, một tảng đá nguyên khối lớn nhất tại 

Việt Nam. 

Trưa: Tới Lắk, Đoàn ăn trưa với các món đặc 

sản. 

Buổi chiều, Đoàn đi tham quan buôn Lê và 

buôn Jun tìm hiểu đời sống văn hóa, phong tục tập 

quán của người đồng bào M'nông. Quý khách sẽ 

dạo chơi Hồ Lắk chụp hình voi, đi thuyền (chi phí 

tự túc) để được hòa mình và trở về với thiên nhiên 

của vùng đất hoang dã. Tự do chinh phục Khu nhà 

Bảo Đại với 700m, chiêm ngưỡng cảnh quan Hồ Lắk từ trên cao.  

Đoàn về lại Thành phố Buôn Ma Thuột. Vệ sinh cá nhân và dùng buổi tối. 

Tối: Đoàn tự do tham gia nghe biểu diễn vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn” 

tại Quảng trường 10/3 và Lễ Hội ánh sáng. 

Ngày 12/3/2023: KHU DU LỊCH BUÔN ĐÔN 

Sáng: Dùng bữa sáng tại Khách sạn, Đoàn đi 

vào Buôn Đôn, một làng đảo trên Cao nguyên. 

Quý khách tham dự Hội voi Buôn Đôn tổ chức 

lúc 8h00 tại Trung tâm Lễ hội huyện Buôn Đôn. 

Quý khách sẽ được tìm hiểu Lễ cúng bến nước, 

Lễ cúng sức khỏe cho Voi,.... 

Trưa: Quý khách vào Khu du lịch Buôn Đôn 

dùng cơm trưa. 

Sau bữa trưa, quý khách được trải nghiệm cảm giác thú vị khi đi trên cầu 

treo được ghép lại từ những thanh tre già, có sự trợ lực của hệ thống cáp treo 

gắn kiên cố với hai bờ sông, vắt qua cây si cổ thụ giữa dòng sông Sêrêpốk.  

Tiếp tục tham quan kiến trúc nhà cổ của Người Lào, tìm hiểu bản sắc văn 

hóa nhà mồ của người M’Nông Lào cũng như được trở về quá khứ qua câu 

chuyện kể về lịch sử của Vua săn voi Khunjunob nổi tiếng 1 thời.  

Đoàn quay về Buôn Ma Thuột. Vãn cảnh chùa Sắc Tứ Khải Đoan - ngôi 

chùa cổ kính và lớn nhất Đắk Lắk. 
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Tối: Quý khách dùng cơm tối. Tự do tham quan Đường sách hoặc chụp 

ảnh lưu niệm tại Tượng đài ngã 6 biểu tượng của thành phố Buôn Ma Thuột. 

Ngày 13/3/2023: THÁC DRAY NUR 

Sáng: Dùng bữa sáng tại Khách sạn, Đoàn 

đi tham Thác Dray Nur, một ngọn thác hùng vĩ, 

đầy huyền bí ào ào ầm vang, tuôn dòng nước 

trong xanh, quý khách có thể ngâm mình trong 

dòng nước mát lạnh. Trên đường đi Đoàn tham 

quan vườn hoa cà phê chụp hình lưu niệm. 

Đoàn dùng cơm tại Khu du lịch, nghỉ ngơi. 

Về lại thành phố Buôn Ma Thuột. Kết thúc 

chương trình. Hẹn gặp lại! 

GIÁ TOUR DÀNH CHO 01 KHÁCH:  

Khách sạn Khách sạn 02 sao Khách sạn 04 sao 

Giá tour 3.700.000 đồng 4.490.000 đồng 

 

Chương trình: TRẢI NGHIỆM CÀ PHÊ 

Thời gian: 01 ngày 

 

Sáng: Đón đoàn tại Khách sạn, Đoàn thưởng 

thức cà phê tại Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê (diễn ra 

từ ngày 10-13/12/2023). Đoàn tiếp tục đi tham quan 

Làng cà phê Trung Nguyên được thiết kế như một 

thế giới cà phê thu nhỏ với những nét độc đáo, đặc 

trưng và riêng biệt của vùng đất đại ngàn. Chiêm 

ngưỡng các loại cây cà phê: Robusta, Arabica, 

Excelsa… và đặc biệt là những gốc cà phê cổ trên 30 

năm đang được chăm sóc bảo tồn, lắng nghe câu 

chuyện về cà phê. 

Đoàn tới tham gia Hội Hội chợ triễn lãm 

chuyên ngành cà phê – tìm hiểu các thành phẩm từ 

cà phê tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.  

Trưa: Đoàn ăn trưa nhà hàng. Về khách sạn 

nghỉ ngơi.  

Buổi chiều, Đoàn đến với Viện nghiên cứu cà phê Ea Kmat – Đoàn được 

hướng dẫn các quy trình ủ, ươm giống, trồng, ghép cây cà phê, chăm sóc và 

thu hoạch, tìm hiểu quy trình chế biến cà phê nhân theo phương pháp chế biến 

ướt - khô. Khám phá vùng nguyên liệu cà phê bền vững và cảm nhận mạch nước 

nguồn cội của thiên nhiên ban tặng. Thăm vườn trồng cà phê theo tiêu chuẩn 

quốc tế UTZ nằm trong dự án vùng nguyên liệu bền vững. 

Đoàn ghé vườn cà phê tìm hiểu và chụp hình mùa hoa cà phê. 

Về Khách sạn, Kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại! 

GIÁ TOUR DÀNH CHO 01 KHÁCH: 650.000đồng 
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Chương trình: ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC - HỒ LẮK 

Thời gian: 12/3/2023 

 

Sáng: Đón tại Khách sạn, Đoàn di chuyển xuống Khu du lịch Lắk Resort 

một trong những điểm du lịch đẹp hoang sơ của Đắk Lắk sẽ là một điểm cộng 

hoàn hảo cho chuyến du lịch của những con người thích khám phá. 07h30 diễn 

ra khai mạc Hội đua thuyền độc mộc tại bến thuyền, Đoàn chiêm ngưỡng 

những chiếc thuyền độc mộc được làm từ gỗ sao nguyên khối được chèo bởi tay 

chèo chuyên nghiệp đua trên mặt hồ Lắk.  

10h00’: Đoàn đi tham quan buôn Lê và 

buôn Jun tìm hiểu đời sống văn hóa, phong tục 

tập quán của người đồng bào M'nông. Quý khách 

sẽ dạo chơi Hồ Lắk để được hòa mình và trở về 

với thiên nhiên của vùng đất hoang dã nhưng 

không kém phần hấp dẫn.  

Tự do chinh phục Khu nhà Bảo Đại với 

700m, chiêm ngưỡng cảnh quan Hồ Lắk từ trên 

cao.  

Trưa: Dùng bữa tại nhà hàng với các món ăn đặc sản người dân tộc 

M’Nông, nghỉ ngơi tham quan Lắk Resort. 

Buổi chiều, Đoàn về lại thành phố Buôn Ma Thuột. Trên đường về Đoàn tự 

do chiêm ngưỡng và nghe kể về truyền thuyết Núi Đá Voi – Yang Tao, một 

tảng đá nguyên khối lớn nhất tại Việt Nam. Chụp hình với vườn cà phê nở đầy 

hoa trắng thơm ngát vùng (nếu các vườn trên đường đi còn hoa). 

Đoàn ghé tham quan Khu Du lịch sinh thái Văn hóa cộng đồng Ko Tam 

tìm hiểu về Bến nước, tượng nhà mồ. Chụp hình nhà dài, vườn hoa, rặng tre,…. 

Bên cạnh đó còn chiêm ngưỡng các tác phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê. 

17h00’: Về lại Khách sạn. Kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại! 

 

GIÁ TOUR DÀNH CHO 01 KHÁCH: 650.0000đồng 
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Chương trình: HỘI VOI BUÔN ĐÔN 

Thời gian: 12/3/2023 

 

Sáng: Đón tại Khách sạn, Đoàn đi vào Buôn Đôn, 

một làng đảo trên Cao nguyên. Quý khách tham dự Hội 

voi Buôn Đôn tổ chức lúc 08h00’ tại Trung tâm Lễ hội 

huyện Buôn Đôn. Quý khách sẽ được tìm hiểu Lễ cúng 

bến nước, hoạt động tắm voi, Lễ cúng sức khỏe cho voi 

trước khi vào hội, Hội thi trang điểm cho voi, Tiệc 

buffet cho voi... 

Trưa: Quý khách vào Khu du lịch Buôn Đôn dùng cơm trưa với các món 

ăn đặc sản của người dân tộc Êđê. 

Sau bữa trưa, quý khách được trải nghiệm cảm 

giác thú vị khi đi trên cầu treo được ghép lại từ những 

thanh tre già, có sự trợ lực của hệ thống cáp treo gắn 

kiên cố với hai bờ sông, vắt qua cây si cổ thụ giữa dòng 

sông Sêrêpốk.  

Tiếp tục tham quan kiến trúc nhà cổ của Người 

Lào, tìm hiểu bản sắc văn hóa nhà mồ của người 

M’Nông Lào cũng như được trở về quá khứ qua câu chuyện kể về lịch sử của 

Vua săn voi Khunjunob nổi tiếng 1 thời.  

Đoàn quay về Buôn Ma Thuột. Vãn cảnh chùa Sắc Tứ Khải Đoan - ngôi 

chùa cổ kính và lớn nhất Đắk Lắk. 

17h00’: Về Khách sạn. Kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại! 

 

GIÁ TOUR DÀNH CHO 01 KHÁCH: 700.000đồng 

 

CITY LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN THỨ 8 NĂM 2023 

Thời gian: 01 ngày 

 

Sáng: Đón tại Khách sạn, Đoàn đi tham quan Bảo 

tàng Thế giới Cà phê tìm hiểu kiến trúc nương theo 

không gian quen thuộc đặc trưng nhà dài của vùng đất 

Tây Nguyên và chụp hình lưu niệm. Tiếp tục tham quan 

Buôn Ako Dhông “Buôn trong phố” được người Êđê 

xây dựng theo phong cách truyền thống mang đậm bản 

sắc dân tộc Tây Nguyên. Lần đầu đặt chân đến buôn 

Ako Dhông, bạn sẽ bị cuốn hút trước vẻ đẹp của những căn nhà dài của đồng bào 

Êđê sinh sống ở đây. 

Tiếp tục đến với Khu Du lịch sinh thái Văn hóa cộng đồng Ko Tam tìm hiểu 

về Bến nước, tượng nhà mồ. Chụp hình nhà dài, vườn hoa, rặng tre,…. Bên cạnh 

đó còn chiêm ngưỡng các tác phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê. 

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

Buổi chiều, Đoàn tham gia Hội chợ triễn lãm chuyên ngành cà phê và Lễ 

hội đường phố “Buôn Ma Thuột – nơi hội tụ ba nền văn minh cà phê thế giới” 

17h00: Về Khách sạn. Kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại! 
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GIÁ TOUR DÀNH CHO 01 KHÁCH: 1.050.000đồng 

 

Giá bao gồm:  

- Xe vận chuyển (tùy theo số lượng khách để xếp xe) theo chương trình. 

- Hướng dẫn viên chuyên nghiệp phục vụ tận tình. 

- Vé tham quan theo chương trình. 

- 01 bữa ăn chính. 

- Nước suối + khăn lạnh. 

- Bảo hiểm du lịch. 

- Thuế VAT 

Không bao gồm:  

- Chi phí cá nhân. 

- Đồ uống tự gọi trong bữa ăn. 

- Tham quan vận chuyển ngoài chương trình. 

Giá cho trẻ em: 

- Trẻ em 1- 5 tuổi: miễn phí (ăn + ngủ chung giường với bố mẹ), chi phí ăn 

sáng phát sinh bố mẹ thanh toán cho bé. (Hai người lớn chỉ được kèm 01 

trẻ em, trẻ em thứ 2 tính ½ suất). 

- Trẻ em 6 - 11 tuổi: tính 1/2 suất (ăn suất riêng và ngủ chung giường với 

bố mẹ). 

- 12 tuổi trở lên: tính như người lớn. 

 

*** 
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CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁM PHÁ TÂY NGUYÊN 

CHD TRAVEL CO., LTD 

Địa chỉ: 09 Nguyễn Bính, P. Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột 

Tel: 0262.396 68 68 – Fax: 0262.3854525 – Hotline: 0913 471 352 (Mr Đức) 

Email: info@chdtravel.com 

Website: www.chdtravel.com, Fanpage: facebook.com/chdtravelDOTcom 

 

TOUR KHÁM PHÁ, TRẢI NGHIỆM MỚI 

CHÀO MỪNG LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT  

LẦN THỨ 8 NĂM 2023 

“Buôn Ma Thuột - Điểm đến của Cà phê Thế giới” 

 

CHƯƠNG TRÌNH TOUR (CHD01) 

BAN MÊ VÀO HỘI 

 

Chương trình tour:  Ban Mê vào hội 

Phương tiện:   Ô tô 

Khởi hành:   10/3/2023-12/3/2023 

 

Ngày 1 (10/3/2023): ĐẾN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT  

Quý khách tự đến thành phố Buôn Ma Thuột, nhận phòng khách sạn, tự do 

tham gia Lễ hội đường phố, ăn uống và tham gia khai mạc “Lễ hội Cà phê Buôn 

Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023” tại Quảng trường 10/3. 

Ghi chú:  

- Lễ hội đường phố khai mạc lúc 15h30’ tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, số 02 

Hùng Vương, Thành phố Buôn Ma Thuột. 

- Lễ khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 vào lúc 20h00’ tại 

Quảng trường 10/3, Thành phố Buôn Ma Thuột. 

Ngày 2 (11/3/2023): BUÔN MA THUỘT – BẢO TÀNG THẾ GIỚI CÀ 

PHÊ - THÁC DRAY NUR (Ăn sáng, trưa, tối) 

Ăn sáng tại Khách sạn. Khởi hành đi Bảo 

tàng Thế giới Cà phê nơi trưng bày hơn 4.000 

hiện vật cà phê từ các nước trên thế giới, Tham 

quan Aeroco Farm, học mô hình và quy trình chế 
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biến ướt từ nhà máy, xem cách phơi, rang xay, và một số quy trình pha chế cà phê 

đặc sản. Đi thác Dray Nur, một dòng thác hùng vĩ bên dòng sông Sêrêpôk. Ăn 

trưa tại thác. 

Chiều về lại thành phố Buôn Ma Thuột tham quan Bảo tàng Đắk Lắk: tham 

quan 03 khu trưng bày về Văn hóa các dân tộc, đa dạng sinh học và lịch sử. Tham 

quan vườn Ca cao ngay trong lòng thành phố. Ăn tối và trả khách tại khách sạn. 

Ghi chú:  

- Tự do khám phá tại Hội chợ triển lãm chuyên ngành về Cà phê tại Trung 

tâm Văn hóa tỉnh, số 02 Hùng Vương, Thành phố Buôn Ma Thuột. 

- Tự do xem vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn” và “Lễ hội ánh sáng” vào tối 

ngày 11/3/2023 tại Quảng trường 10/3, Thành phố Buôn Ma Thuột. 

 

Ngày 3 (12/3/2023): BUÔN MA THUỘT – HỒ LẮK – KHU DU LỊCH 

SINH THÁI VĂN HÓA CỘNG đồng KO TAM (Ăn sáng, trưa, tối) 

07h30’: Xe và hướng dẫn CHD Travel đón khách 

tại các Khách sạn đi tham quan Di tích Quốc gia đặc 

biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột, là nơi đã nuôi dưỡng ý 

chí đấu tranh kiên cường của bao chiến sĩ yêu nước. 

Đi hồ Lắk theo quốc lộ 27, dọc đường chinh phục 

tảng đá voi to nhất Việt Nam tại xã Yang Reh. Đến hồ 

Lắk: tham quan buôn của người M’Nông, chụp hình 

những chú voi, đi thuyền trên hồ ngắm cảnh thiên nhiên hồ Lắk. Ăn trưa các món ăn 

đặc sản hồ Lắk. Tham quan đồi Bảo Đại, về lại thành phố Buôn Ma Thuột, tham quan 

Khu du lịch Sinh thái Văn hóa cộng đồng Ko Tam. Hết chương trình tham quan. 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI/01 KHÁCH 

Nhóm khách 
Từ 02 – 05 

khách 

Từ 06 – 09 

khách 

Từ 10 – 14 

khách 

Từ 15 – 20 

khách 

Từ 21 – trên 

40 khách 

Giá 

tour 

Khách sạn 3 sao 4.850.000 3.170.000 2.790.000 2.760.000 2.700.000 

Khách sạn 4 sao 5.430.000 3.760.000 3.380.000 3.340.000 3.280.000 

Khách sạn 5 sao 6.020.000 4.350.000 3.970.000 3.930.000 3.870.000 

* Giá tour bao gồm: Khách sạn 03 đêm bao gồm ăn sáng buffet (từ 3-5 sao, 

Quý khách chọn nhóm khách và loại khách sạn phù hợp), vận chuyển đưa đón 

tham quan suốt chương trình; ăn 04 bữa chính theo tiêu chuẩn 160.000đồng/suất, 

hướng dẫn viên, vé tham quan các điểm, bảo hiểm với mức 20.000.000đồng/01 

trường hợp, nước uống 02 chai/khách/ngày.  

* Giá tour không bao gồm: chi phí ăn uống ngoài chương trình, vé máy bay, 

vui chơi giải trí cá nhân, văn nghệ cồng chiêng. 
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CHƯƠNG TRÌNH TOUR (CHD02)  

BAN MÊ VÀO HỘI 

 

Chương trình tour (CHD02):  Ban Mê vào hội 

Phương tiện:   Ô tô 

Khởi hành:   10/3/2023-12/3/2023 

 

Ngày 1 (10/3/2023): ĐẾN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT  

Quý khách tự đến thành phố Buôn Ma Thuột, nhận phòng khách sạn. Tự do 

tham gia lễ hội đường phố, ăn uống và tham gia khai mạc “Lễ hội Cà phê Buôn Ma 

Thuột lần thứ 8 năm 2023” tại Quảng trường 10/3. 

Ghi chú:  

* Lễ hội đường phố khai mạc lúc 15h30’ tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, số 02 

Hùng Vương, Thành phố Buôn Ma Thuột. 

* Lễ khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 vào lúc 20h00’ tại 

Quảng trường 10/3, Thành phố Buôn Ma Thuột. 

Ngày 2 (11/3/2023): BUÔN MA THUỘT – BẢO TÀNG THẾ GIỚI CÀ 

PHÊ - THÁC DRAY NUR (Ăn sáng, trưa, tối) 

Ăn sáng tại Khách sạn. Khởi hành đi Bảo 

tàng Thế giới Cà phê nơi trưng bày hơn 4.000 

hiện vật cà phê từ các nước trên thế giới,Tham 

quan Aeroco Farm, học mô hình và quy trình chế 

biến ướt từ nhà máy, xem cách phơi, rang xay, và 

một số quy trình pha chế cà phê đặc sản. Đi thác 

Dray Nur, một dòng thác hùng vĩ bên dòng sông 

Sêrêpôk. Ăn trưa tại thác. 

Chiều về lại thành phố Buôn Ma Thuột tham quan Bảo tàng Đắk Lắk: tham 

quan 03 khu trưng bày về Văn hóa các dân tộc, đa dạng sinh học và lịch sử. Tham 

quan vườn Ca cao ngay trong lòng thành phố. Ăn tối và trả khách tại khách sạn. 

Ghi chú:  

- Tự do khám phá tại Hội chợ triển lãm chuyên ngành về Cà phê tại Trung 

tâm Văn hóa tỉnh, số 02 Hùng Vương, Thành phố Buôn Ma Thuột. 

- Tự do xem vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn” vào lúc 20h00’ tại Quảng 

trường 10/3, Thành phố Buôn Ma Thuột. 

Ngày 3 (12/3/2023): BUÔN MA THUỘT – BẢN ĐÔN – VƯỜN QUỐC GIA 

YOK ĐÔN (Ăn sáng, trưa, tối) 

07h30’: Xe và hướng dẫn CHD Travel đón khách đi 

Buôn Đôn, tham dự Hội voi Buôn Đôn năm 2023. 

Sau hội voi, Quý khách tham quan Khu du lịch 
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Buôn Đôn: Cầu treo bắt qua sông Sêrêpôk, nhà cổ người Lào, buôn làng M’nông – 

Lào. Ăn trưa.  

Chiều: đi Vườn Quốc Gia Yok Đôn: Bắt đầu hành trình đạp xe 03 tiếng trong 

rừng, tham quan tìm hiểu các loài động thực vật trong rừng. Về lại Văn phòng 

vườn – xe đón về thành phố Buôn Ma Thuột. 

Ăn tối và trả khách tại Khách sạn. 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI/01 KHÁCH  

Nhóm khách 
Từ 02 – 05 

khách 

Từ 06 – 09 

khách 

Từ 10 – 14 

khách 

Từ 15 – 20 

khách 

Từ 21 – trên 

40 khách 

Giá 

tour 

Khách sạn 3 sao 5.730.000 3.980.000 3.660.000 3.630.000 3.570.000 

Khách sạn 4 sao 6.320.000 4.570.000 4.240.000 4.210.000 4.160.000 

Khách sạn 5 sao 6.910.000 5.160.000 4.830.000 4.800.000 4.750.000 

- Giá tour bao gồm: Khách sạn 03 đêm bao gồm ăn sáng buffet (từ 3-5 sao, 

Quý khách chọn nhóm khách và loại khách sạn phù hợp), vận chuyển đưa đón 

tham quan suốt chương trình; tour đạp xe 3 tiếng trong Vườn Quốc Gia Yok Đôn, 

ăn 04 bữa chính theo tiêu chuẩn 160.000 đồng/suất, hướng dẫn viên, vé tham quan 

các điểm, bảo hiểm với mức 20.000.000đồng/01 trường hợp, nước uống 02 

chai/khách/ngày.  

- Giá tour không bao gồm: chi phí ăn uống ngoài chương trình, vé máy bay, 

vui chơi giải trí cá nhân, văn nghệ cồng chiêng.. 
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CHƯƠNG TRÌNH TOUR (CHD03) 

BAN MÊ VÀO HỘI 

Chương trình tour:  Ban Mê vào hội 

Phương tiện:   Ô tô 

Khởi hành:   10/3/2023-12/3/2023 

Ngày 1 (10/3/2023): ĐẾN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT  

Quý khách tự đến thành phố Buôn Ma Thuột, nhận phòng khách sạn, tự do 

tham gia lễ hội đường phố, ăn uống và tham gia khai mạc “Lễ hội Cà phê Buôn Ma 

Thuột lần thứ 8 năm 2023” tại Quảng trường 10/3. 

Ghi chú:  

* Lễ hội đường phố khai mạc lúc 15h30’ tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, số 02 

Hùng Vương, Thành phố Buôn Ma Thuột. 

* Lễ khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 vào lúc 20h00’ tại 

Quảng trường 10/3, Thành phố Buôn Ma Thuột. 

Ngày 2 (11/3/2023): BUÔN MA THUỘT – CHÈO THUYỀN TRÊN 

SÔNG SÊRÊPÔK (Ăn sáng, trưa, tối) 

Ăn sáng tại khách sạn, khởi hành đi đến thác Dray 

Nur để trải nghiệm và khám phá tour chèo thuyền 

trên sông Sêrêpôk. Đến thác, quý khách nhận xe đạp 

và đi qua buôn Kuốp của người Êđê (đường bằng 

phẳng). Đến đoạn dốc gần thác hoặc đi tới thác Gia 

Long dừng nghỉ ngơi (thêm một điều đặc biệt khi đến 

với thác Gia Long, du khách sẽ bắt gặp kiểu địa chất 

magma đặc trưng, gồm nhiều khối đá hình trụ xếp 

chồng lên nhau, có nguồn gốc từ núi lửa phun trào, khám phá những hồ nhỏ tự 

nhiên với màu xanh ngọc bích mát lạnh). 

* Đi bộ dọc theo những triền đá bị bào mòn những dòng nước xiết tạo ra 

những tảng đá có nhiều hình thù khác lạ. 

* Bắt đầu đi thuyền phao từ thác Gia Long xuôi dòng sông Sêrêpôk đến thác 

Dray Nur. Dọc đường quý khách sẽ chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp hai bên 

dòng sông và sẽ có cảm giác thú vị khi dừng bên một dòng thác nhỏ quanh năm 

mát lạnh để tắm, tắm thác, hòa mình vào với thiên nhiên, ăn nhẹ và uống trà xanh, 

tiếp tục chinh phục thuyền phao qua những ghềnh đá nhỏ cảm giác rất thú vị và sẽ 

kết thúc tại ngay đầu ngọn thác Dray Nur. Ăn trưa tham quan thác Dray Nur, về lại 

thành phố Buôn Ma Thuột, đi Bảo tàng Đắk Lắk: tham quan 03 khu trưng bày về 

văn hóa các dân tộc, đa dạng sinh học và lịch sử. Tham quan vườn Ca cao ngay 

trong lòng thành phố. Ăn tối và trả khách tại khách sạn. 

Ghi chú:  

- Tự do khám phá tại Hội chợ triển lãm chuyên ngành về Cà phê tại Trung 

tâm Văn hóa tỉnh, số 02 Hùng Vương, Thành phố Buôn Ma Thuột. 
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- Tự do xem vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn” vào lúc 20h00’ tại Quảng 

trường 10/3, Thành phố Buôn Ma Thuột. 

Ngày 3 (12/3/2023): BUÔN MA THUỘT – BUÔN ĐÔN – TRẢ KHÁCH 

(Ăn sáng, trưa, tối) 

07h30’: Xe và hướng dẫn CHD Travel đón khách đi Buôn Đôn, tham dự Hội 

voi Buôn Đôn năm 2023. Sau hội voi, Quý khách tham quan Khu du lịch Buôn 

Đôn: Cầu treo bắt qua sông Sêrêpôk, nhà cổ người Lào, buôn làng M’nông – Lào. 

Ăn trưa. Ghé tham quan Khu du lịch sinh thái Troh Bư tham quan, check-in sống 

ảo. Về lại Buôn Ma Thuột, ghé chùa sắc tứ Khải Đoan. Ăn tối và trả khách tại 

Khách sạn. Hết chương trình. 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI/01 KHÁCH  

Nhóm khách 
Từ 02 – 05 

khách 

Từ 06 – 09 

khách 

Từ 10 – 14 

khách 

Từ 15 – 20 

khách 

Từ 21 – trên 

40 khách 

Giá 

tour 
 

Khách sạn 3 sao 5.590.000 3.670.000 3.290.000 3.250.000 3.190.000 

Khách sạn 4 sao 6.180.000 4.260.000 3.880.000 3.840.000 3.780.000 

Khách sạn 5 sao 6.770.000 4.850.000 4.470.000 4.430.000 4.370.000 

* Giá tour bao gồm: Khách sạn 03 đêm bao gồm ăn sáng buffet (từ 3-5 sao, 

Quý khách chọn nhóm khách và loại khách sạn phù hợp), vận chuyển đưa đón 

tham quan suốt chương trình; tour chèo thuyền trên dòng sông Sêrêpôk, ăn 04 bữa 

chính theo tiêu chuẩn 160.000đồng/suất, hướng dẫn viên, vé tham quan các điểm, 

bảo hiểm với mức 20.000.000đồng/01 trường hợp, nước uống 02 chai/khách/ngày.  

* Giá tour không bao gồm: chi phí ăn uống ngoài chương trình, vé máy bay, 

vui chơi giải trí cá nhân, văn nghệ cồng chiêng... 

*Chính sách giá tour cho trẻ em: 

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên mua 01 vé. 

- Trẻ em từ 06 đến 11 tuổi mua 80%/giá tour 

- Trẻ em từ 05 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo cho bé. Nhưng 02 

người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 02 

trở lên phải mua 1/2 vé. (Tiêu chuẩn 1/2 vé: được 01 suất ăn + 01 ghế ngồi và ngủ 

ghép chung phòng với gia đình). 

* Tour Du lịch: 

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

100% tối thiểu 24 tiếng trước ngày khởi hành) nếu:  

- Sau khi đặt cọc đến 7 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 40% tiền tour  

- Hủy vé 6-3 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% tiền tour  

- Hủy vé 2-1 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% tiền tour  

- Hủy vé ngay trong ngày khởi hành: phí hủy 100% tiền tour. Trường hợp quý 

khách đến trễ giờ khởi hành được tính là hủy ngay trong ngày. 

Hân hạnh được đồng hành cùng Quý khách trong chuyến tham quan  

Buôn Ma Thuột mùa lễ hội! 
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CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH CAO NGUYÊN VIỆT NAM  

(Vietnam Highland Travel) 

24 Lý Thường Kiệt, P.Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột 

Tel: 0262 3855009 – Fax: 0262 3854525 – Hotline: 0946855009 

Email: info@vietnamhighlandtravel.com 

Website: www.vietnamhighlandtravel.com / www.luhanhcaonguyen.com 

 

CHƯƠNG TRÌNH TOUR GHÉP HÀNG NGÀY PHỤC VỤ FESTIVAL CÀ 

PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN THỨ 8 NĂM 2023 

GIÁ TOUR: 850.000đồng/KHÁCH/TOUR HÀNG NGÀY 

TOUR 01 (10/3/2023): BUÔN MA THUỘT – LỄ HỘI ĐƯỜNG PHỐ - 

 LỄ KHAI MẠC 

- Chiều 15:00’: Xe và HDV đưa đoàn tham quan và chụp hình tại Ngã 6 

Ban Mê. tham dự Lễ hội đường phố chào mừng Lễ hội Cà phê Buôn Ma 

Thuột lần thứ 8 năm 2023 diễn ra từ 15h30’ với sự tham gia của các đoàn đến 

từ các tỉnh thành trong nước và quốc tế như Hàn Quốc, Brazil, Malaysia, 

Indonesia, Lào, Campuchia, 18h00’, đoàn ăn tối tại nhà hàng.  

- Tối: 19h00’, đoàn tham dự khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần 

thứ 8 năm 2023. Về lại khách sạn. Kết thúc ngày tour. 

- Tour bao gồm: xe máy lạnh, hướng dẫn viên, ăn tối, Bảo hiểm du lịch, phí 

tham quan, nước suối. 

- Tour không bao gồm: khách sạn, đồ uống trong bữa ăn, chi phí cá nhân. 

- Trẻ em: miễn phí trẻ dưới 5 tuổi, gia đình lo ăn tối cho bé 

TOUR 02 (11/3/2023): HỘI VOI BUÔN ĐÔN– BUÔN ĐÔN 

- Sáng 08h00’: Đón đoàn tại khách sạn, khởi hành vào Bản Đôn, tham dự 

Hội voi Buôn Đôn với các hoạt động Lễ cúng bến nước, Lễ tắm và cúng sức 

khỏe cho voi, Hội thi trang điểm cho voi, tiệc buffet cho voi. Ăn trưa nhà hàng 

với các món đặc sản Bản Đôn. 

- Chiều: tham quan và tìm hiểu nghệ thuật săn bắt và thuần dưỡng voi 

rừng của dân tộc nơi đây. Chiêm ngưỡng nét đặc sắc của nhà sàn cổ, nghe kể 

chuyện về cụ Ama Kong - Huyền thoại về dũng sỹ săn voi của vùng đất Buôn 

Đôn và thưởng thức loại rượu nổi tiếng mang tên ông. Trải nghiệm cảm giác khi 

đong đưa trên cây cầu treo bằng tre bắt qua dòng sông Sêrêpôk. Tự do đi dạo 

tham quan buôn làng (chi phí tự túc), trở về Buôn Ma Thuột. Kết thúc ngày tour.  

Tour bao gồm: xe máy lạnh, hướng dẫn viên, ăn trưa, BHDL, phí tham quan, 

nước suối. 

mailto:info@vietnamhighlandtravel.com
http://www.vietnamhighlandtravel.com/
http://www.luhanhcaonguyen.com/
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Tour không bao gồm: Khách sạn, đồ uống trong bữa ăn, chi phí cá nhân… 

Trẻ em: miễn phí trẻ dưới 5 tuổi, gia đình lo ăn trưa cho bé 

TOUR 03 (12/3/2023): HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC HỒ LẮK –  

HỒ LẮK 

- Sáng 06h00’: đón khách tại khách sạn, khởi hành đi Hồ Lắk - hồ nước tư 

nhiên lớn nhất Tây Nguyên và lớn thứ 2 của Việt Nam. Đến Hồ Lắk, tham dự hội 

Đua thuyền độc mộc tên hồ Lắk. Đi dạo buôn làng để tham quan tìm hiểu cuộc 

sống của người dân tộc M’nông tại Buôn Lê, Buôn Jun. Tự do xem voi lội hồ và 

đi dạo tham quan buôn làng. Ăn trưa đặc sản Hồ Lắk. 

- Chiều: thăm Biệt Điện Bảo Đại – tọa lạc trên một ngọn đồi nơi Quý khách 

có thể ngắm toàn cảnh sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp của Hồ Lắk. Trở về Buôn Ma 

Thuột, trên đường ghé thăm Đá voi - tảng đá nguyên khối hình voi phục lớn nhất 

Việt Nam, thăm vườn cà phê, cao su, tìm hiểu các loại cây mang lại thu nhập 

chính cho người dân Tây Nguyên. Trở về điểm đón ban đầu. Kết thúc ngày tour. 

Tour bao gồm: Xe máy lạnh, HDV, ăn trưa, thuyền độc mộc, BHDL, phí 

tham quan, nước suối. 

Tour không bao gồm: Khách sạn, du lịch voi, đồ uống, chi phí cá nhân… 

Trẻ em: Miễn phí trẻ dưới 5 tuổi, gia đình lo ăn trưa cho bé 

 

TOUR 04 (13/3/2023): TOUR MẠO HIỂM TRÊN SÔNG SÊRÊPÔK –  

THÁC DRAY NUR 

Sáng 08h00’: Xe và HDV đón đoàn tại khách sạn, khởi hành đi thác Dray 

Nur – ngọn thác đẹp và hùng vỹ nhất Tây Nguyên, nằm trên dòng sông Sêrêpôk – 

dòng sông chảy ngược lớn nhất Tây Nguyên. Đến Dray Nur, quý khách đươc HDV 

thông báo và hướng dẫn những quy định về an toàn của chuyến đi. Bắt đầu đạp xe 

qua buôn Kuốp của người dân tộc Êđê lên thác Gia Long với chiều dài khoảng 

3km. Tiếp tục đi bộ dọc theo sông trên những triền đá bị bào mòn bởi dòng nước 

chảy xiết tạo ra những tảng đá có nhiều hình thù lạ mắt cùng những hồ nước trên 

đá trong xanh và mát lạnh. Sau khoảng 500m đi bộ và leo qua các vách đá, lên 

thuyền phao bắt đầu chèo thuyền xuôi dòng sông Sêrêpôk đến thác Dray Nur. 

Chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp hai bên bờ sông, sẽ có thời 

gian để dừng lại tại một ngọn thác được ví như là tiểu Dray Nur để tắm dưới 

dòng nước trong xanh và mát lạnh chảy ra từ trong vách đá. Tiếp tục chèo thuyền 

đến địa điểm dừng chân, ăn nhẹ với khoai nướng và uống trà xanh. Tiếp tục hành 

trình qua những ghềnh thác nhỏ để về đến đầu ngọn thác Dray Nur. Lên bờ và ăn 

trưa tại nhà hàng với các món ăn đặc sản địa phương như gà nướng, canh cà đắng... 

- Chiều: Đi bộ tham quan và chụp hình thác Dray Nur, cầu treo bắc qua 

sông Sêrêpôk. Trở về Buôn Ma Thuột, xe đưa đoàn về khách sạn. Kết thúc ngày 

tour. 

Tour bao gồm: Xe máy lạnh, HDV, xe đạp, thuyền phao, ăn trưa, BHDL, phí 

tham quan, nước suối. 

Tour không bao gồm: Khách sạn, đồ uống trong bữa ăn, chi phí cá nhân… 

Trẻ em: Tour này không nhận trẻ em dưới 13 tuổi (cao trên 1,5m) 
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TOUR 05 (14/3/2023): TRẢI NGHIỆM NÔNG NGHIỆP –  

COFFEE TOUR 

 

- Sáng 08:30’: Đón khách tại khách sạn, khởi hành thăm Viện Khoa học Kỹ 

thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) hay còn gọi là Viện Ea K’mat. 

Tại đây, Quý khách sẽ được các kỷ sư giới thiệu các thông tin cơ bản của Viện, 

lịch sử nguồn gốc của cây cà phê và các loại cà phê phổ biến, giá trị dinh 

dưỡng, giá trị kinh tế, giá trị văn hóa của cây cà phê. 

Đoàn di chuyển sang khu vực vườn ươm, xem và tìm hiểu quy trình làm 

đất, chọn hạt giống, ươm mầm, kỷ thuật ghép để tạo nên cây cà phê con có chất 

lượng. 

Tiếp tục di chuyển qua khu vực vườn cây cà phê vối đa dòng với diện tích 

100ha. Tìm hiểu về quy trình canh tác cây cà phê theo chu kỳ là 1 năm gồm: tưới 

nước, bón phân, cắt cành,… cho đến lúc thu hoạch. Tìm hiểu thêm về kỷ thuật 

canh tác trồng thuần cây cà phê và canh tác trồng xen với các loại cây khác. 

Quý khách sẽ được thử nếm và thưởng thức sản phẩm E Coffee một sản phẩm 

được tạo nên từ quá trình nghiên cứu, trồng, chăm sóc và chế biến ra thành phẩm 

của Viện. Ăn trưa nhà hàng. 

Chiều 14h00’: trở về điểm đón ban đầu. Kết thúc ngày tour.  

Tour bao gồm: Xe máy lạnh, HDV, phí tổ chức tour trong viện Ea Kmat, ăn 

trưa, BHDL, phí tham quan, nước suối. 

Tour không bao gồm: Khách sạn, Chi phí tham gia làm nông dân, đồ uống 

trong bữa ăn, chi phí cá nhân… 

Trẻ em: Miễn phí trẻ dưới 5 tuổi, gia đình lo ăn trưa cho bé 

 

*** 
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CÔNG TY TNHH DU LỊCH DAKVIET 

DAKVIET TRAVEL CO., LTD 

Đ/c: 32 Nơ Trang Long, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam 

Đt: 02623 839398 - Fax: 02623 839399 - Hotline: 090 505 7890 (A.Vũ) 

Email:  dakviettravel@gmail.com / info@dakviettravel.com.vn 

Website: dakviettravel.com.vn 

GP KDLHQT: No.66-008/2014/TCDL-GP LHQT; MST: 6001299023 

 

TOUR LỄ HỘI CÀ PHÊ NĂM 2023 

Thời gian: 01 ngày/01 đêm 

Phương tiện: Ô tô 

 

COFFEE TOUR 01: Buôn Ma Thuột – Bản Đôn – Khám phá Văn hóa cà 

phê (Ăn trưa) 

 

Sáng 08h00’: Xe và HDV DakViet Travel đón 

Quý khách tại 32 Nơ Trang Long, Thành phố Buôn Ma 

Thuột, hoặc tại điểm hẹn theo yêu cầu. Khởi hành đi 

Bản Đôn – Vùng đất của huyền thoại và đậm chất sử 

thi. Trên đường ghé thăm Vườn Cà phê và Hồ tiêu, 

thăm và trò chuyện với nhà nông. Đến Bản Đôn thăm 

buôn làng và khám phá tìm hiểu về những nét văn hoá 

đậm đà bản sắc dân tộc của người Êđê, M’nông và Lào. Thăm quan Nhà dài 

truyền thống Êđê (dài gần 100 m), Nhà Sàn Cổ (hơn 100 năm tuổi), Mộ Vua Voi 

Khunsunốp (1827-1937), thư giãn Cầu Treo trên dòng Sêrêpôk hùng vĩ với 

những rặng si già huyền thoại. Tìm hiểu và khám phá về loài voi. Trải nghiệm tour 

thân thiện với voi (chi phí tự túc). 

12h00’: Dùng cơm trưa với các món đặc sản: Cơm lam, gà nướng, heo Tây 

Nguyên nướng, lẩu cá lăng sông Sêrêpôk, rau rừng luộc,... 

13h30’: Tạm biệt Bản Đôn và khởi hành về lại Thành phố Buôn Ma Thuột 

thăm quan Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê, thưởng thức cà phê. Thăm 

Nhà máy chế biến cà phê, tìm hiểu về quy trình sản xuất cà phê. 

Tham quan Bảo tàng Thế giới Cà phê (chi phí vé tự túc). 

19h00’: Tự do khám phá Thành phố Buôn Ma Thuột. Tham gia các hoạt động 

hấp dẫn về đêm ở Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 08 - năm 2023. Thưởng 

thức hương vị cà phê đậm đà và độc đáo của vùng đất đỏ bazan trù phú.  

Sau đó, trả quý khách theo điểm hẹn, thân ái chào tạm biệt Quý khách và hẹn 

ngày gặp lại. Kết thúc chương trình. 
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Đơn vị tính: đồng/khách 

 

Nhóm khách 02 khách 03 khách 
04 

khách 

05 

khách 

06 

khách 

07 

khách 

08 

khách 

09 

khách 

≥ 10 

khách 

Giá thanh 

toán/01 

khách 

1.350.000 1.100.000 950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 

GIÁ TOUR BAO GỒM:  

1. Xe du lịch đời mới đón - tiễn và phục vụ theo chương trình. 

2. Vé thăm quan các điểm có trong chương trình. 

3. Cơm trưa đặc sản. 

4. HDV chuyên nghiệp, phục vụ tận tình. 

5. Phục vụ khăn lạnh + 02 chai nước 0.5l/khác /ngày. 

6. Bảo hiểm du lịch: 30.000.000 đồng/trường hợp. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

1. Ăn uống và các dịch vụ thăm quan - vận chuyển ngoài chương trình,…  

2. Thuế VAT. 

* Đối với trẻ em: 

- Dưới 5 tuổi miễn phí. Mỗi cặp vợ chồng chỉ được miễn phí 01 trẻ em dưới 

05 tuổi.  

- Từ 6 – 10 tuổi: 50% giá vé. 

- Từ 11 tuổi trở lên: 100% giá vé. 

* Ghi chú: 

- Chương trình có thể thay đổi thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp với 

tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đủ các điểm thăm quan.  

 

Du lịch Dakviet rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ Quý khách! 

 

 

TOUR LỄ HỘI CÀ PHÊ NĂM 2023 

COFFEE TOUR 02: Buôn Ma Thuột – Hồ Lắk (Ăn trưa) 

Thời gian: 01 ngày – 01 đêm 

Phương tiện: Ô tô 

 

Sáng 8h00’: Xe và HDV DakViet Travel đón Quý khách tại 32 Nơ Trang 

Long, Thành phố Buôn Ma Thuột, hoặc tại điểm hẹn theo yêu cầu. Khởi hành đi 

Hồ Lắk. Đến Hồ Lắk thư giãn, thăm buôn 

Jun, Lê và buôn M’liêng – Nơi còn lưu giữ 

những giá trị vô giá của Tây Nguyên. Khám 

phá những phong tục tập quán đậm đà bản 

sắc dân tộc của người M’nông R’lâm, thăm 

Dinh Bảo Đại. Du thuyền độc mộc vượt 

Hồ Lắk huyền thoại hoặc trải nghiệm tour 

thân thiện với voi (chi phí tự túc). 
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12h00’: Dùng cơm trưa với các món đặc sản: Chả cá Thác Lác, bông bí nhồi 

thịt, heo Tây Nguyên nướng, cá chiên sốt cà Hồ Lắk… 

13h30’: Tạm biệt Hồ Lắk, tiếp tục hành trình trở 

về BMT, trên đường ghé thăm Vườn cà phê - tiêu - 

cao su, thăm quan Vườn Ươm Viện Eak’mat - Nơi 

chuyên nghiên cứu về các loại cà phê nổi tiếng của 

Buôn Ma Thuột (Robusta, Arabica, Cherry) và các 

loại cây giống nông – lâm sản đặc thù của vùng đất đỏ 

bazan trù phú. Thăm và trò chuyện với nhà nông. 

Thăm Nhà máy chế biến cà phê, tìm hiểu về quy trình sản xuất cà phê, thăm 

quan Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê, thưởng thức cà phê. 

Thăm quan Bảo tàng Thế giới Cà phê (chi phí tự túc).  

19h00’: Tự do khám phá Thành phố Buôn Ma Thuột và tham gia các hoạt 

động hấp dẫn ở Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 08 năm 2023. Thưởng 

thức hương vị cà phê đậm đà và độc đáo của vùng đất đỏ bazan trù phú.  

Sau đó, trả Quý khách theo điểm hẹn, thân ái chào tạm biệt Quý khách và hẹn 

ngày gặp lại. Kết thúc chương trình. 

Đơn vị tính: đồng/khách 
Nhóm 

khách 
02 khách 03 khách 

04 

khách 

05 

khách 

06 

khách 

07 

khách 

08 

khách 

09 

khách 

≥ 10 

khách 

Giá thanh 

toán/1 khách 
1.350.000 1.100.000 950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 

 

GIÁ TOURBAO GỒM:  

1. Xe du lịch đời mới đón - tiễn và phục vụ theo chương trình. 

2. Vé thăm quan các điểm có trong chương trình. 

3. Cơm trưa đặc sản. 

4. HDV chuyên nghiệp, phục vụ tận tình. 

5. Phục vụ khăn lạnh + 02 chai nước 0.5l/khách /ngày. 

6. Bảo hiểm du lịch: 30.000.000 đồng/trường hợp. 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

1. Ăn uống và các dịch vụ thăm quan - vận chuyển ngoài chương trình,…  

2. Thuế V.A.T 

* Đối với trẻ em: 

- Dưới 5 tuổi miễn phí. Mỗi cặp vợ chồng chỉ được miễn phí 01 trẻ em dưới 

05 tuổi.  

- Từ 6 – 10 tuổi: 50% giá vé. 

- Từ 11 tuổi trở lên: 100% giá vé. 

* Ghi chú: 

- Chương trình có thể thay đổi thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp với 

tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đủ các điểm thăm quan. 

- Thời gian đón đoàn và dừng lại các điểm thăm quan, HDV sẻ thống nhất với 

đoàn về giờ giấc tập trung.   
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TOUR LỄ HỘI CÀ PHÊ NĂM 2023 

COFFEE TOUR 03: Buôn Ma Thuột - Hồ Lắk - Bản Đôn - Thác Dray Nur 

Thời gian: 02 ngày/01 đêm 

Phương tiện: Ô tô 

 

Ngày 1: Buôn Ma Thuột – Hồ Lắk – Buôn Ma Thuột (Ăn trưa) 

Sáng 08h00’: Xe và HDV DakViet Travel đón 

Quý khách tại 32 Nơ Trang Long, Thành phố Buôn 

Ma Thuột, hoặc tại điểm hẹn theo yêu cầu. Khởi hành 

đi Hồ Lắk. Đến Hồ Lắk thư giãn, thăm buôn Jun, Lê 

và buôn M’liêng – Nơi còn lưu giữ những giá trị vô 

giá của Tây Nguyên. Khám phá những phong tục tập 

quán đậm đà bản sắc dân tộc của người M’nông 

R’lâm, thăm Dinh Bảo Đại. Du thuyền độc mộc 

vượt Hồ Lắk huyền thoại hoặc trải nghiệm tour voi 

than thiện (chi phí tự túc). 

12h00’: Dùng cơm trưa với các món đặc sản: 

Chả cá Thác Lác, bông bí nhồi thịt, heo Tây Nguyên 

nướng, cá chiên sốt cà Hồ Lắk,… 

13h30’: Tạm biệt Hồ Lắk, tiếp tục hành trình trở 

về BMT, trên đường ghé thăm Vườn cà phê - hồ tiêu - cao su, thăm và gặp gỡ 

nhà nông, thăm quan Vườn Ươm Viện Eak’mat - Nơi chuyên nghiên cứu về các 

loại cà phê nổi tiếng của Buôn Ma Thuột (Robusta, Arabica, Cherry và các loại cây 

giống nông – lâm sản đặc thù của vùng đất đỏ bazan trù phú. Thăm Nhà máy chế 

biến cà phê, tìm hiểu về quy trình sản xuất cà phê, thưởng thức cà phê. 

19h00’: Tự do khám phá Thành phố Buôn Ma Thuột và tham gia các hoạt 

động hấp dẫn ở Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 08 năm 2023. Thưởng 

thức hương vị cà phê đậm đà và độc đáo của vùng đất đỏ bazan trù phú.  

• Lưu trú: Khách ở thành phố Buôn Ma Thuột: Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê 

(4 sao); Khách sạn Elephant; Khách sạn Đam san (3 sao),…. 

 

Ngày 2: Buôn Ma Thuột – Bản Đôn – Thác Dray Nur (Ăn sáng, trưa) 

Sáng 08h00’: Khởi hành đi thăm quan Thăm 

quan Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê. Sau 

đó, tiếp tục hành trình đi Bản Đôn, thăm buôn làng, 

tìm hiểu và khám phá về những nét văn hoá đậm đà 

bản sắc dân tộc của người Êđê, M’nông và Lào. 

Thăm quan Nhà Sàn dài truyền thống Êđê (dài gần 

100 m), Nhà Sàn Cổ (hơn 100 năm tuổi), Mộ Vua 

Voi Khunsunôp (1827-1937), thư giãn Cầu Treo trên dòng Sêrêpôk hùng vĩ với 

những rặng si già huyền thoại.  

12h00’: Dùng cơm trưa với các món đặc sản như: Cơm lam, gà nướng, heo 

Tây Nguyên nướng, lẩu cá lăng sông Sêrêpôk, rau rừng luộc,…  
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13h30’: Chia tay Bản Đôn, tiếp tục hành trình đi thăm quan Thác Dray Nur - 

Một trong những ngọn thác hùng vĩ nhất ở Tây Nguyên, thưởng thức cà phê. Sau 

đó, trở về lại BMT tham quan và thưởng thức các nội dung chương trình Lễ hội 

Cà Phê Buôn Ma Thuột. Xe và HDV Dakviet Travel trả Quý khách theo điểm 

hẹn, thân ái chào tạm biệt Quý khách và hẹn gặp lại. Kết thúc chương trình. 

ĐVT: Ngàn đồng/01 khách 

Nhóm khách 
02 

khách 

03 

khách 

04 

khách 

05 

khách 

06 

khách 

07 

khách 

08 

khách 

09 

khách 

≥ 10 

khách 

Giá thanh toán + 

không gồm khách sạn 
2.650 2.150 1.850 1.750 1.650 1.550 1.450 1.350 1.300 

Giá thanh toán + có 

bao gồm khách sạn  

3 sao 

2.950 2.450 2.150 2.050 1.950 1.850 1.750 1.650 1.600 

Giá thanh toán + có 

bao gồm khách sạn  

4 sao 

3.150 2.650 2.350 2.250 2.150 2.050 1.950 1.850 1.800 

 

* Giá tour bao gồm: 

- Xe du lịch đời mới, máy lạnh sang trọng đón tiễn và thăm quan theo chương 

trình. 

- Khách sạn (3 - 4 sao), trung tâm thành phố, 02 khách/phòng. Lẻ nam lẻ nữ 

ngủ phòng 3. 

- Ăn uống theo chương trình: 02 bữa ăn chính, 01 bữa ăn sáng. 

- Hướng dẫn viên chuyên nghiệp và phục vụ tận tình. 

- Vé thăm quan tại các điểm có trong chương trình. 

- Bảo hiểm du lịch trọn tour: 30.000.000đ/ 01 trường hợp 

- Phục vụ 02 chai nước suối (0,5l) + 02 Khăn lạnh/khách/ngày. 

* Giá tour không bao gồm: 

- Thuế VAT 

- Ăn uống và các dịch vụ thăm quan - vận chuyển ngoài chương trình,…  

* Đối với trẻ em: 

- Dưới 5 tuổi miễn phí, bố mẹ tự lo (ngủ chung giường với bố mẹ). Mỗi cặp 

vợ chồng chỉ được miễn phí 01 trẻ em dưới 05 tuổi.  

- Từ 6 – 10 tuổi: 50% giá vé, ngủ chung với bố mẹ. 

- Từ 11 tuổi trở lên: 100% giá vé. 

Dakviet Travel trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và lựa chọn 

chương trình tour của chúng tôi. Kính chúc Quý khách có một chuyến thăm 

quan nghỉ dưỡng thật vui vẻ, hạnh phúc và bổ ích!. 

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Mr. Đặng Xuân Vũ – Giám đốc Công ty 

Điện thoại: 090 505 7890 

Email: dakviettravel@gmail.com hoặc info@dakviettravel.com.vn 

 

mailto:vutravels@gmail.com
mailto:info@dakviettravel.com.vn
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TRUNG TÂM LỮ HÀNH QUỐC TẾ DAMSAN 

212 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

Điện thoại: 0262 3 850123 - Hotline: 0914 27 23 23 - Fax: 0262 3 852309 

Email: info@damsantourist.com – luhanhdamsan@gmail.com 

Website: www.damsantourist.com 

=============== 

 

CHÀO MỪNG LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT 

LẦN THỨ 8 NĂM 2023 

Thời gian: 04 ngày/03 đêm  

Phương tiện: Máy bay & Ô tô 

Du Lịch Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk với những đồi cà phê trải dài tít tắp. Nơi 

đây đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách qua men vị cay nồng của rượu 

cần say sưa trong vũ điệu cồng chiêng, xem voi dạo chơi, khám phá nét độc đáo của 

ngôi nhà làm bằng gỗ những câu chuyện về nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. 

Dường như phố núi Buôn Ma Thuột có một sức hút kì lạ khác đủ làm “dừng chân” 

những khách yêu thiên nhiên, ưa khám phá. Dù toát lên vẻ hiện đại của khu thành 

thị, phố núi vẫn phảng phất những nét duyên e ấp của cô gái miền cao đón chào 

người bạn đến từ phương xa bằng mùi hương ngọt ngào của hoa cà phê. 

 

 

 

 

 

 

Ngày 01 (10/3/2023): ĐÓN SÂN BAY - BUÔN MA THUỘT  

Sáng: Xe và hướng dẫn viên Damsan Tours đón Quý khách tại sân bay 

Buôn Ma Thuột đưa quý khách đi tham quan Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 

Lâm Nghiệp Tây Nguyên tìm hiểu về nguồn gốc, giá trị và phân loại cà phê, trải 

nghiệm tập làm nông dân (cắt cành hoặc tưới nước hoặc bón phân), tham quan 

xưởng chế biến cà phê, Shop E Coffee viện. Bên cạnh cây cà phê quý khách sẽ 

được tham quan vườn trồng cây Macca, cây bơ, điều, tiêu, Ca cao, cao su…., sau 

đó xe đưa quý khách tiếp tục đến Khu Du lịch Sinh thái văn hóa Cộng đồng Ko 

Tam hòa mình trong không khí Lễ hội quý khách tham quan, tìm hiểu hội thi 

Chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê). Quý khách tự do chụp ảnh, 

http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.nongnghiep.vn/Upload/Image/2008/5/21/caphe.jpg&imgrefurl=http://www.nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/1/15/15/13997/Default.aspx&usg=__uTJSSV9KTfkc-cAAKDhojPDQ_Rg=&h=300&w=400&sz=40&hl=vi&start=1&zoom=1&tbnid=3M6uMmPbfwZvIM:&tbnh=93&tbnw=124&ei=WURgTru7CaeImQXGjsXnDQ&prev=/search?q=v%C6%B0%E1%BB%9Dn+c%C3%A0+ph%C3%AA+ch%C3%ADn&hl=vi&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
mailto:info@damsantourist.com
mailto:luhanhdamsan@gmail.com
http://dulichtaynguyen.org/
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tham gia các trò chơi tại khu du lịch. Ăn trưa tại khu du lịch. Xe đưa Quý khách 

về nhận phòng khách sạn.  
Chiều: Tham quan Cơ sở nuôi dưỡng và sản xuất cà phê Chồn, vườn Ca 

cao, tham gia chương trình Lễ hội đường phố, Hội chợ - Triển lãm chuyên 

ngành cà phê, tự do thưởng thức cà phê sạch. Ăn tối tại nhà hàng. 
Tối: tham dự chương trình khai mạc “ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 

thứ 8 năm 2023” lúc 20h00, tự do tham quan, hòa mình trong không khí của Lễ 

hội. Nghỉ đêm tại khách sạn.  

 

Ngày 02 (11/3/2023): BUÔN MA THUỘT - THÁC NƯỚC DRAY SAP – 

BUÔN ĐÔN 

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn. 08h00’ quý khách đi tham quan Thác Dray 

Sap, Quý khách đi thăm thác nước Dray Sap – Thác nằm trên thượng nguồn sông 

Sêrêpôk, thể hiện sự hùng vỹ của núi rừng và văn hóa độc đáo của vùng Tây 

nguyên. Bên cạnh đó Quý khách sẽ tham quan Vườn thú hoãng dã tại thác. Hiện 

nay vườn thú đã sưu tầm, quy tụ được nhiều loài thú quý hiếm từ nguồn cho tặng, 

cứu hộ thú trong nước và nhập ngoại như: Hổ, Sư tử, Voi, Gấu, Vượn, Khỉ, Linh 

dương, Ngựa vằn, Bò sát, chim các loại…. tiếp tục hành trình đến với Buôn Đôn - 

Nơi nổi tiếng về nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Quý khách ăn trưa tại 

Buôn Đôn. 

Chiều: Quý khách dạo bộ cầu treo bắc qua sông Sêrêpôk, tham quan Nhà sàn 

cổ hơn 100 năm tuổi ngắm hiện vật, nghe thuyết trình nghệ thuật săn bắt và thuần 

dưỡng voi rừng, tìm hiểu về Vua săn Voi Khunjunob, tìm hiểu loại thuốc bí truyền 

Ama Kông, Về lại Buôn Ma Thuột. Hòa mình trong không khí Lễ hội. Ăn tối tại 

nhà hàng. 

Tối: 20h00 Quý khách tham dự Buổi biểu diễn vở ca kịch “Khát vọng Dam 

Săn” và Lễ hội ánh sáng, tự do tham quan, hòa mình trong không khí của Lễ hội. 

Tự do khám phá chợ đêm & thưởng thức cà phê sạch Buôn Ma Thuột. Nghỉ đêm 

tại khách sạn  
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Ngày 03 (12/3/2023): BUÔN MA THUỘT - HỒ LẮK 

Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn. 07h00’ Xe đưa Quý khách đi khu du 

lịch Hồ Lắk. Tham dự Hội đua thuyền độc mộc. Thăm Biệt Điện Bảo Đại, chèo 

thuyền độc mộc tham quan hồ. Ăn trưa tại hồ Lắk. 

Chiều: Dạo bộ thăm buôn làng Jun, buôn M’Liêng, buôn Lê… Đoàn lên xe 

về lại Thành phố Buôn Ma Thuột, trên đường tham quan Đá Voi - Tảng đá nguyên 

khối lớn nhất Việt Nam. Dạo bộ thăm buôn Ako Dhông. 

Tối: Ăn tối tại nhà hàng, tự do dạo phố núi, hòa mình trong không khí Lễ hội. 

Nghỉ đêm tại khách sạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 04 (13/3/2023): BUÔN MA THUỘT – TIỄN SÂN BAY 

Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn. 08h30’ Đoàn đi tham quan Bảo tàng 

dân tộc Đắk Lắk, Bảo tàng Thế giới Cà phê. Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. 

Chiều: Quý khách tự do tham quan và mua sắm đặc sản về làm quà cho người 

thân. Xe đưa Quý khách ra sân bay Buôn Ma Thuột, Chia tay Quý khách. Kết thúc 

chương trình tham quan 

Giá tour trọn gói:       

ĐVT: đồng/01 khách 
Khách sạn 5 – 7 khách 8 – 10 khách 11 - 13khách 14-16 khách 17-19 khách Từ 20 khách 

3 sao 5.200.000 4.500.000 4.200.000 4.300.000 4.200.000 3.990.000 

4 sao 5.500.000 4.800.000 4.480.000 4.650.000 4.500.000 4.350.000 

Giá trên bao gồm: 

- Xe đời mới tham quan theo chương trình 

- Khách sạn tiêu chuẩn 3 – 4* (2 – 3 khách/1 phòng) 

- Các bữa ăn trưa và tối theo chương trình (150.000đ/1 khách/1 bữa) 

- Ăn sáng tại khách sạn 

- Hướng dẫn viên  

- Vé tham quan 

- Phí chèo thuyền độc mộc 

- Khăn lạnh & nước suối trên xe 

- Thưởng thức Cà phê sạch  

Giá trên không bao gồm: 

- Vé máy bay  

- Các chi phí khác ngoài chương trình 

- Thuế VAT 

Trẻ em: 

- Từ dưới 5 tuổi: Miễn phí, ăn ngủ cùng bố mẹ 

- Từ 5 – 11 tuổi: 50% giá tour 

- Từ 12 tuổi: 100% giá tour 
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CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CHUYÊN ĐỀ CÀ PHÊ 

Thời gian: 01 ngày  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

Xe và Hướng dẫn viên Damsan Tours đón quý khách tại điểm hẹn lúc 08h00. 

Khởi hành đi tham quan:  

- Cơ sở nuôi dưỡng và sản xuất Cà phê Chồn Kiên Cường: Nơi nuôi chồn 

hương và mô hình vườn cà phê cho chồn ăn trái. Tìm hiểu quy trình và sản xuất để 

làm ra loại cà phê đặc biệt “Cà phê chồn”. Thưởng thức cà phê chồn (chi phí uống 

tự túc). Tự chọn mua loại cà phê thứ hạng đặc biệt về làm quà. 

- Làng cà phê Trung Nguyên: Tìm hiểu về sự khác biệt giữa các loại cây cà 

phê vùng Tây Nguyên như Arabica (cà phê chè), Robusta (cà phê vối), Cherry (cà 

phê mít)… Nhâm nhi tách cà phê trong khu nhà cổ (chi phí uống tự túc). Mua sắm 

các sản phẩm cà phê Trung Nguyên tại gian hàng trưng bày. 

- Tham quan cơ sở rang xay cà phê: Tìm hiểu quy trình thu mua cà phê nhân 

đã qua chế biến khô hoặc ướt từ nông dân. Xem quy trình rang và ủ cà phê, xay cà 

phê bột. Trải nghiệm làm người công nhân đóng gói sản phẩm cà thê hòa tan. Xem 

quy trình đóng gói và xuất khẩu cà phê hòa tan. Thưởng thức miễn phí các loại cà 

phê, Ca cao hương vị đậm đà tự nhiên 100% nguyên chất. Mua sắm cà phê nhân đã 

rang xay hoặc cà phê bột tại khu trưng bày làm quà cho người thân và bạn bè. 

- Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. 

Buổi chiều: 

- Tham quan vườn ươm: Quy trình chọn hạt giống, ủ, ươm, ghép cây cà phê 

tại viện Eakmat. Xem cách ươm và chăm sóc cây cà phê con của người nông dân. 

- Tham quan thực địa các nông trường cà phê: Tìm hiểu về cách trồng, chăm 

sóc, bón phân, tỉa cành, tưới nước, làm cỏ, thu hoạch, chế biến khô/ướt, mua bán… 

từ người nông dân, 

  - Chụp hình lưu niệm vườn cà phê, 

- Tham quan, thưởng thức cà phê miễn phí tại các gian hàng trưng bày, mua 

sắm cà phê bột nguyên chất làm quà lưu niệm tại Trung tâm triễn lãm chuyên 

ngành về cà phê hoặc tại Đường Sách Cà Phê và một số tuyến đường chính tại 

Thành phố Buôn Ma Thuột. 

Giá tour:  

Nhóm 01 khách:   2.500.000 đồng/khách 

Nhóm 02 khách:   1.500.000 đồng/khách 

Nhóm 03 – 04 khách: 1.250.000 đồng/khách 

Nhóm 05 – 07 khách:    990.000 đồng/khách 

Nhóm từ 08 khách:    780.000 đồng/khách 
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Giá tour bao gồm: Xe tham quan, hướng dẫn viên, ăn 01 bữa trưa, phí tham 

quan, khăn lạnh & nước uống trên xe. 

Giá tour không bao gồm: Các chi phí cá nhân và nước uống khác ngoài 

chương trình.              

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH: HỘI VOI BUÔN ĐÔN 

Thời gian: 01 ngày   

 

 

 

Buổi sáng:  

07h30’: Xe và hướng dẫn viên Damsan Tours đón quý khách tại điểm hẹn. 

Khởi hành đi Bản Đôn: 

- Tham gia Hội voi Buôn Đôn từ 08h00’–10h00’ tại khu Trung tâm lễ hội 

Buôn Đôn: hoạt động tắm voi, Lễ cúng sức khỏe cho voi trước khi vào hội, Hội thi 

trang điểm cho voi, Tiệc buffet cho voi, … 

- Tham quan cầu treo bằng tre bắt qua sông Sêrêpôk dài khoảng 250m.  

- Tham quan Nhà cổ của người Lào trên 120 tuổi và buôn Trí A của người 

M’Nông – Lào. 

- Tham quan Mộ vua Săn Voi Khunjunob 

- Ăn trưa tại Buôn Đôn 

Buổi chiều:  

- Tham quan Khu du lịch sinh thái Troh Bư – Buôn Đôn 

- Về lại thành phố Buôn Ma Thuột viếng chùa Sắc Tứ Khải Đoan.  

- Xe đưa quý khách về lại điểm đón ban đầu. Quý khách tự do tham quan và 

tham gia các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột. 

 

Giá tour:  

Nhóm 01 khách:   2.890.000đồng/khách 

Nhóm 02 khách:   1.850.000đồng/khách 

Nhóm 03 – 04 khách:  1.500.000đồng/khách 

Nhóm 05 – 07 khách:  1.250.000đồng/khách 

Nhóm từ 08 khách:    980.000đồng/khách 

 

Giá tour bao gồm: Xe tham quan, hướng dẫn viên, ăn trưa, phí tham quan, 

khăn lạnh và nước uống trên xe. 

Giá tour không bao gồm: Các chi phí cá nhân và nước uống khác ngoài 

chương trình. 
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CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH HỒ LẮK: ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC  

Thời gian: 01 ngày   

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng:  

06h30’: Xe và hướng dẫn viên Damsan Tours đón quý khách tại điểm hẹn. 

Khởi hành đi tham quan khu du lịch hồ Lắk. Đến hồ Lắk xem lễ hội đua thuyền 

độc mộc tại hồ Lắk tại bến thuyền Biệt Điện Bảo Đại, thị trấn Liên Sơn (từ 

07h30’ – 10h00’).  

- Chèo thuyền độc mộc (45 phút) tham quan hồ Lắk khám phá cuộc sống 

thường nhật của đồng bào nơi đây & để cảm nhận mặt hồ rộng 500ha. 

- Tham quan buôn làng Jun, buôn làng M’Liêng… 

- Ăn trưa tại hồ Lắk 

Buổi chiều:  

- Về lại Buôn Ma Thuột, trên đường về, đoàn dừng chân tham quan Đá Voi 

Mẹ - Tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam. 

- Thăm Khu Du lịch sinh thái Văn hóa Cộng đồng Ko Tam. 

- Xe đưa quý khách về lại điểm đón ban đầu. Quý khách tự do tham quan và 

tham gia các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột. 

 

Giá tour:  

Nhóm 01 khách:   3.200.000đồng/khách 

Nhóm 02 khách:   2.050.000đồng /khách 

Nhóm 03 – 04 khách:  1.700.000đồng /khách 

Nhóm 05 – 07 khách:  1.450.000đồng /khách 

Nhóm từ 08 khách:  1.180.000đồng /khách 

 

Giá tour bao gồm: Xe tham quan, hướng dẫn viên, ăn trưa, đi thuyền độc mộc 

45 phút, phí tham quan, phục vụ khăn lạnh và nước uống trên xe. 

Giá tour không bao gồm: Các chi phí cá nhân và nước uống khác ngoài 

chương trình. 

*** 
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CHI NHÁNH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN BIỆT ĐIỆN 

Địa chỉ: 01 Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

Phone: 0262395 4299 

Email:sales@bietdientravel.com 

Ms. Tiền - 0935.435.020 

CHÀO MỪNG LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN THỨ 8 NĂM 2023 

“Buôn Ma Thuột - Điểm đến của Cà phê Thế giới” 

 

TOUR 01 

THAM QUAN CÁC ĐIỂM TRONG THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

 

07h30’ – 08h00’: Đón khách tại các điểm đón ở Buôn Ma Thuột. 

08h00’ – 13h30’: Xe đón khách tại khách sạn ở Buôn Ma Thuột đi tham quan 

Buôn du lịch Cộng đồng Tơng Ju: 

Tại đây Quý khách sẽ được trải nghiệm: 

•  Tham quan và tìm hiểu về văn hóa người Êđê thông qua thuyết minh của 

hướng dẫn viên tại điểm về nhà sàn Êđê; các bức tượng của người đồng bào Êđê.. 

•  Xem và trải nghiệm dệt thổ cẩm Êđê cùng các nghệ nhân. 

•  Xem và trải nghiệm làm rượu cần Êđê; tự tay ủ chóe rượu cần mang về làm 

quà. 

•  Chụp hình tại con đường bích họa của Buôn. 

•  Ăn trưa các món ăn đặc sản của người Êđê; nghỉ ngơi tại nhà sàn. 

13h30’ – 15h30’: xe đón Quý khách đi tham quan Coffee Farm;  

Tại Coffee Farm: Quý khách sẽ được tham quan trang trại cà phê đặc sản/hữu 

cơ; được khám phá về câu chuyện cà phê; được chuyên gia thuyết minh về thổ 

nhưỡng, khí hậu tại Đắk Lắk, cách trồng cà phê sạch/đặc sản chất lượng cao; được 

quan sát thực tế và chụp hình cùng cây cà phê. Ngoài ra Quý khách còn được giới 

thiệu, tìm hiểu về quy trình rang, xay, pha chế tạo nên những ly cà phê thơm ngon, 

chất lượng. 
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15h30’ – 17h00’: đón khách từ Coffee Farm đi tham quan Bảo tàng Thế giới 

Cà phê. 

+ Kiến trúc độc đáo, đẹp mắt 

+ Tham quan, tìm hiểu văn hóa cà phê 

+ Chụp hình check-in với những góc chụp cực chill 

+ Trải nghiệm thưởng thức cà phê sang trọng, hiện đại (chi phí tự túc) 

17h00’ – 17h30’: Xe đón khách, trả khách về lại điểm đón ban đầu. 

TOUR 2 

VỀ THĂM LÀNG ĐẢO TẠI HUYỆN BUÔN ĐÔN 

 

07h30’ – 08h00’: Đón khách tại các 

điểm đón ở BMT. 

08h00’ – 09h00’: Xe khởi hành tham 

quan Buôn Đôn. 

09h00’– 11h00’: Tới Khu Du lịch 

Cầu treo Buôn Đôn, HDV đưa khách đi 

tham quan nhà trưng bày, nhà sàn cổ. 

Tham quan trên con đường Làng Đảo Buôn 

Trí; cùng trải nghiệm làm món ẩm thực đặc 

trưng của người Lào: món Larp hoặc Som 

Mac Hung - chua đu đủ và ăn thử. 

11h00’ – 12h30’: ăn trưa tại nhà hàng Sàn Si, thưởng thức những món ăn đặc 

sản của Buôn Đôn như: gà nướng – cơm lam; cá suối chiên; canh chua cá lăng.. 

Nghỉ ngơi tại Sàn 

12h30’ – 14h30’: tự do tham quan, ngắm cảnh trong Khu du lịch, trải nghiệm 

cảm giác lắc lư khi đi qua hệ thống Cầu treo dài hơn 500m; chụp hình dưới Rặng si 

già hơn 300 năm tuổi, với chuông gió đại ngàn – nhà tổ chim – Đảo trái tim – Cầu 

voi - khu vực Buôn Đôn Sêrêpôk Camping; ngắm nhìn những chú voi Bản Đôn 

trên dòng Sêrêpôk (chi phí tự túc). 

14h30’ – 15h30’: Xe đón khách về lại Buôn Ma Thuột; trả khách tại điểm 

đón ban.  

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 1.250.000đồng/ khách (khởi hành từ 02 khách) 

Đoàn từ 10 khách: 580.000đ/khách 

* Giá tour bao gồm: 

- Xe ô tô du lịch di chuyển trong suốt lịch trình. 

- Ăn trưa tại nhà hàng Sàn Si – Trung tâm du lịch Cầu treo Buôn Đôn 

- Vé tham quan tại các điểm trong chương trình. 

- Hướng dẫn viên du lịch thuyết minh tại điểm. 

- Nước suối, khăn lạnh miễn phí trên xe; tiêu chuẩn 01 chai 500ml + 01 

khăn/khách/ngày. 

- Bảo hiểm du lịch 



37 
 

- Thuế VAT 

* giá tour không bao gồm: 

- Phí thuê trang phục tại các địa điểm; 

- Vé du lịch về voi, chương trình du lịch thân thiện với voi. 

- Chi phí mua sắm tại các điểm. 

- Đồ uống (rượu, bia..) trong các bữa ăn và trong suốt chương trình. 

Hân hạnh được đồng hành cùng Quý khách trong chuyến tham quan  

Buôn Ma Thuột mùa lễ hội! 

**** 
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỮ HÀNH BAZAN XANH 

Địa chỉ: 51/7 Đỗ Nhuận, Phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk 

Lắk 

Website: www.tourlehoicaphe.com – www.tourlehoicaphe.vn 

Email: info@bazanxanh.com – luhanhbazanxanh@gmail.com 

Hotline: 0914 57 57 79  

CHÀO MỪNG LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN THỨ 8 NĂM 2023 

“Buôn Ma Thuột - Điểm đến của Cà phê Thế giới” 

 

BZCF01:  

BUÔN MA THUỘT – ĐIỂM ĐẾN CỦA CÀ PHÊ THẾ GIỚI 

Thời gian: 01 ngày 10/3/2023 

Giá tour: 750.000 đồng/1 khách 

* Sáng: 1 ngày 10/3/2023 

- 07h30’ - 08h00’: Xe và hướng dẫn viên du lịch đón khách tại điểm hẹn các 

khách sạn trong thành phố Buôn Ma Thuột hoặc Sân bay Buôn Ma Thuột. 

- 08h00’ - 09h30’: Tham quan Làng cà phê Trung Nguyên - tự do thưởng 

thức cà phê và chụp ảnh tại Làng cà phê Trung Nguyên. 

- 09h30’: Tham quan Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Văn hóa Cà phê Việt Nam” 

và “Lịch sử Cà phê Thế giới” tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, chụp ảnh và Check-in 

Bảo tàng Thế giới Cà phê. 

- 11h00’ - 12h30’: Dùng cơm trưa và nghỉ ngơi.  

- Chiều: Tham quan trải nghiệm, khám phá quy trình chăm sóc, sản xuất, chế 

biến cà phê chồn tại Trang trại cà phê Chồn Kiên Cường. 

* Chiều tham quan Vườn Ca cao: 

- 15h30’ - 17h30’: Tham gia chương trình Lễ hội đường phố tại các đường 

phố chính của thành phố Buôn Ma Thuột, điểm nhấn từ Ngã 6 đến Km3, kết thúc 

tại Quảng trường 10/3, Thành phố Buôn Ma Thuột. 

http://www.tourlehoicaphe.vn/
mailto:info@bazanxanh.com
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- 17h30’: trả khách về điểm đón ban đầu.  

Kết thúc chương trình Tham quan 

Tối: Quý khách tự do ăn tối và nghỉ ngơi hoặc có thể tham dự Khai Mạc Lễ 

hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 chủ đề “ Buôn Ma Thuột - 

Điểm đến của Cà phê Thế Giới ” tại Quảng trường 10/3.  

* Giá tour bao gồm:  

- Xe, hướng dẫn viên du lịch phục vụ đoàn theo chương trình/ Vé vào cổng 

tham quan các điểm theo chương trình. 

- Ăn trưa 1 bữa, mức 150.000 đồng/xuất/nước uống, khăn lạnh/ Bảo hiểm du 

lịch mức: 60.000.000 đồng. 

 

BZCF02: HỘI VOI BUÔN ĐÔN – THÁC NƯỚC DRAY NUR 

Thời gian 1 ngày: 12/3/2023.  

Giá tour: 850.000 đồng/khách 

* Sáng: 12/3/2023 

- 07h30’: Xe và hướng dẫn viên du lịch đón 

Quý khách tại điểm hẹn các khách sạn trong Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

- 08h00’: Khởi hành đi Buôn Đôn 

- 09h00’: Đến Buôn Đôn tham gia Khai mạc 

Hội Voi Buôn Đôn, là một hoạt động chính nằm 

trong chương trình Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. 

- Tham quan các hoạt động Hội Voi tại Buôn Đôn như: Lễ cúng bến nước, Lễ 

cúng sức khỏe Voi, Hội voi (hội thi trang điểm cho voi, tiệc buffet cho Voi), tham 

quan Cầu treo bắc qua dòng sông Sêrêpôk.  

- Dùng cơm trưa tại Buôn Đôn với các đặc sản Tây Nguyên như: Cơm Lam, 

Gà nướng, Heo đồng bào, Cá lăng Sêrêpôk… 

* Chiều: Tham quan thác Dray Nur  

- 14h00’: xe đưa đoàn di chuyển đến thác Dray Nur một trong những ngọn 

thác hũng vỹ nhất núi rừng Tây Nguyên. 

- Quý khách tự do tham quan thác Dray Nur. 

- 17h00’: xe đưa đoàn về lại điểm đón ban đầu. hướng dẫn viên du lịch chia 

tay đoàn, kết thúc hành trình tour 1 ngày Hội Voi Buôn Đôn – Thác nước Dray 

Nur. 

* Giá tour bao gồm:  

- Xe phục vụ đoàn theo như chương trình. 

- Hướng dẫn viên du lịch phục vụ đoàn theo chương trình. 

- Ăn trưa. 

- Vé tham quan vào cổng các điểm theo chương trình. 
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- Nước uống, khăn lạnh. 

- Bảo hiểm du lịch mức: 60.000.000 đồng. 

* Giá chưa bao gồm:  

- Thức uống và các loại nước uống phát sinh. 

- Thuế VAT. 

 

BZCF03: HỘI THUYỀN ĐỘC MỘC HỒ LẮK 

Thời gian 1 ngày: 12/3/2023  

Giá tour: 850.000 đồng/khách 

Sáng: 07h00’ xe và hướng dẫn viên du lịch đón Quý khách tại điểm hẹn khởi 

hành đi Hồ Lắk. 

08h30’: Đến Hồ Lắk, quý khách tham gia 

hội thi đua thuyền độc mộc trên Hồ Lắk, là một 

trong các hoạt động chính trong Lễ hội Cà phê 

Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 

- Tham quan Buôn Jun - Buôn Lê (Buôn của 

người M’nông) 

- Chụp hình với Voi tại Hồ Lắk (chi phí tự 

túc) 

- Tham quan Nhà nghỉ Bảo Đại trên đồi Lạc Thiện. 

- Tìm hiểu về cây Kơ nia trong lời Bài hát: Bóng cây Kơ nia 

Dùng cơm trưa tại Nhà hàng Hồ Lắk với đặc 

sản như chả cá Thác Lác chiên, canh cá Lăng Hồ 

Lắk… 

Chiều: Xe đưa đoàn tiếp tục tham quan: 

- Núi Đá Voi tại xã Yang Tao 

17h00’: xe và hướng dẫn viên du lịch trả 

khách lại điểm đón ban đầu. Kết thúc chương trình 

tham quan Hồ Lắk – Hội thuyền độc mộc  

* Giá tour bao gồm:  

- Xe, Vé tham quan, hướng dẫn viên du lịch phục vụ đoàn theo như chương 

trình. 

- Ăn trưa. 

- Nước uống, khăn lạnh.  

- Bảo hiểm du lịch mức: 60.000.000 đồng 

* Giá chưa bao gồm:  

- Thức uống và các loại nước uống phát sinh.  

- Chi phí chụp hình với Voi. 

- Thuế VAT. 
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BZCF04: THAM QUAN, TRẢI NGHIỆM QUY TRÌNH  

TRỒNG & SẢN XUẤT CÀ PHÊ  

Thời gian: 11/3/2023 

Giá tour: 750.000đ/01 khách 

 

Sáng: 07h30’ xe và HDV đón Quý khách tại điểm hẹn. 

08h00’: tham quan Buôn Ako Dhông 

- Buôn đồng bào Êđê trong phố. Quý khách 

tự do tham quan, tìm hiểu nét văn hóa và 

thưởng thức cà phê tại buôn Ako Dhông. 

08h30’: Xe đưa đoàn xuất phát đi 

tham quan Cụm Di tích Lịch sử cấp Quốc 

Gia Đồn Điền CADA, thuộc xã Ea Yông, 

huyện Krông Pắc. Đồn điền CADA là tên 

viết tắt của cụm từ tiếng pháp COMPAGNIE AGRICOLE D’ASIE tức là công ty 

nông nghiệp Á châu. Nơi đây, vào ngày 18/08/1945 lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng 

tung bay trên cột cờ trước trụ sở UBCM lâm thời của đồn điền, đánh dấu mốc son 

sáng ngời của đội ngủ công nhân Đồn điền Cà phê CADA trong sự nghiệp đấu 

tranh chống thực dân Pháp ở Đắk Lắk. 

- Tham quan Đồn điền cà phê CADA và Di tích lịch sử Miếu thờ CADA. 

- Tham quan và trải nghiệm thực tế quy trình trồng và sản xuất cà phê tại một 

số Nông trường, Công ty Cà phê lớn như: V’Ori Coffee, Nông trường Cà phê 

Phước An, Công ty cà phê Thắng Lợi… 

11h30’: Dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Tham quan Khu Du lịch Sinh thái văn hóa Cộng đồng Ko Tam, nơi 

diễn ra Hội thi Chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê. Quý khách tự do tham 

quan và trải nghiệm các hoạt động tại Khu Du lịch sinh thái Văn hóa Cộng đồng 

Ko Tam  

17h00’: xe đưa đoàn về lại điểm đón ban đầu. Hướng dẫn viên chia tay đoàn, 

kết thúc hành trình tour tham quan và trải nghiệm quy trình trồng và sản xuất Cà 

phê. 

Giá tour bao gồm:  

- Xe, vé tham quan, HDV phục vụ đoàn theo như chương trình.  

- Ăn trưa. 

- Nước uống, khăn lạnh 

- Bảo hiểm du lịch mức: 60.000.000đồng 

Giá chưa bao gồm: 

- Thức uống và các loại nước uông phát sinh/hóa đơn VAT (8%) 
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BZCF 05: TÂY NGUYÊN HUYỀN THOẠI 

Thời gian: 3N2Đ, từ 10 – 12/3/2023  

Giá tour ghép: 3.350.000đ/01 khách 

 

NGÀY 1 (10/3) 

BUÔN MA THUỘT ĐÓN KHÁCH - BẢO TÀNG THẾ GIỚI CÀ PHÊ –  

LỄ HỘI ĐƯỜNG PHỐ – KHAI MẠC FESTIVAL COFFEE  

BUÔN MA THUỘT LẦN 8, NĂM 2023 

Sáng: 08h00’ Xe và hướng dẫn viên đón khách tại các khách sạn trong thành 

phố Buôn Ma Thuột hoặc Sân bay Buôn Ma Thuột 

09h00’: Tham quan Triển lãm Ảnh nghệ thuật 

“Văn hóa cà phê Việt Nam” và “Lịch sử Cà phê 

Thế giới” tại Bảo tàng Thế giới Cà Phê chụp ảnh và 

check-in Bảo tàng Thế giới Cà phê  

11h30’: Dùng cơm trưa và nghỉ ngơi. Về khách 

sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. 

Chiều: 14h30’: Checkin: Ngã 6 Buôn Ma Thuột, 

khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk 

15h00’-17h30’: Tham gia chương trình Lễ hội đường phố tại các đường phố 

chính của thành phố Buôn Ma Thuột, điểm nhấn từ Ngã 6 đến bùng binh Km 3, kết 

thúc tại Quảng trường 10/3, Thành phố Buôn Ma Thuột. 

 Tự do tham quan các hoạt động của Lễ hội 

đường phố.  

Tối: 18h30’ đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. 

19h30’: Xe đưa quý khách đi tham dự khai mạc 

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, chủ đề 

“Buôn Ma Thuột – Điểm đến của Cà phê Thế Giới 

” tại Quảng trường 10/3.  

- Sau đó tự do khám phá thành phố Buôn Ma 

Thuột về đêm, nghỉ đêm tại khách sạn trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. 
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NGÀY 2 (11/3)  

 BUÔN AKO DHÔNG – THAM QUAN DI TÍCH ĐỒN ĐIỀN CADA – 

 TRẢI NGHIỆM QUY TRÌNH TRỒNG VÀ SẢN XUẤT CÀ PHÊ.  

Ăn sáng, trưa. 

06h30’: dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. 

07h30’: Xe đón đoàn khởi hành tham quan Buôn Ako Dhông – Buôn đồng 

bào Êđê trong phố. Quý khách tự do tham quan, tìm hiểu nét văn hóa và thưởng 

thức cà phê tại Buôn Ako Dhông. 

08h30’: Xe đưa đoàn xuất phát đi tham quan Cụm Di tích Lịch sử cấp Quốc 

Gia Đồn Điền CADA, thuộc xã Ea Yông, huyện Krông Pắc. Đồn điền CADA là 

tên viết tắt của cụm từ tiếng pháp COMPAGNIE AGRICOLE D’ASIE tức là công 

ty nông nghiệp Á châu. Nơi đây, vào ngày 18/8/1945 lần đầu tiên lá cờ đỏ sao 

vàng tung bay trên cột cờ trước trụ sở UBCM lâm thời của đồn điền, đánh dấu mốc 

son sáng ngời của đội ngủ công nhân Đồn điền cà phê CADA trong sự nghiệp đấu 

tranh chống thực dân Pháp ở Đắk Lắk. 

-Tham quan Đồn điền cà phê CADA và Di tích lịch sử Miếu thờ CADA. 

-Tham quan và trải nghiệm thực tế quy trình trồng và sản xuất cà phê tại Một 

số Nông trường, Công ty Cà phê lớn như: V’Ori Coffee, Nông trường Cà phê 

Phước An, Công ty cà phê Thắng Lợi… 

11h30’: Dùng cơm trưa tại thị trấn Phước An. 

Chiều: Tham quan Khu Du lịch Sinh thái văn hóa Cộng đồng Ko Tam, nơi 

diễn ra Hội thi Chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê. 

Quý khách tự do tham quan và trải nghiệm các hoạt động tại Khu Du lịch 

Sinh thái văn hóa Cộng đồng Ko Tam.  

17h00’: xe đưa đoàn về lại khách sạn. 

18h00’: đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. 

Tối: xe đưa đoàn đi dùng bữa tối tại nhà hàng. 

Sau đó xe đưa đoàn đi xem chương trình ca kịch: “Khát vọng Dam Săn” 

được tổ chức tại Quảng trường 10/3. 

Quý khách tự do khám phá thành phố Buôn Ma Thuột về đêm. 

 

NGÀY 3: 

HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC HỒ LẮK – TẠM BIỆT TÂY NGUYÊN. 

Ăn sáng, trưa 

Sáng: dùng điểm tâm sáng tại Khách sạn 

07h30’: làm thủ tục trả phòng. 

08h00’: Hướng dẫn viên đón Quý khách khởi hành đi Hồ Lắk. 

Đến Hồ Lắk, quý khách tham Gia Hội thi Đua thuyền Độc mộc trên Hồ Lắk, 

là một trong các hoạt động chính trong Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 

năm 2023. 

- Tham quan Buôn Jun- Buôn Lê (Buôn của người M’nông) 

- Chụp hình với Voi tại Hồ Lắk (chi phí tự túc) 

- Tham quan Vila Bảo đại trên đồi Lạc Thiện. 

- Tìm hiểu về Cây Kơnia trong lời Bài hát: Bóng cây Konia. 

11h30’: Dùng cơm trưa tại Nhà hàng Hồ Lắk với đặc sản như chả Cá Thác 

lác chiên, Canh cá lăng Hồ Lắk… 
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Chiều: Xe đưa đoàn tiếp tục tham quan: 

 - Núi Đá Voi tại xã Yang Tao 

 - Tham quan Bảo tàng Thế giới cà phê. 

17h00’: Xe và Hướng dẫn viên trả khách tại Sân bay Buôn Ma Thuột/khách 

sạn. Kết thúc chương trình tham quan Tây Nguyên hoang sơ và huyền thoại 03 

ngày 02 đêm  

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 
KHÁCH SẠN 3 SAO KHÁCH SẠN 4 SAO 

3.350.000đ/khách 4.050.000đ/khách 

 

Giá tour bao gồm:  

- Xe phục vụ đoàn theo như chương trình tour ghép 3N2Đ 

- Hướng dẫn phục vụ đoàn theo chương trình. 

- Ăn trưa, chiều 05 bữa, mức 150.000đ/bữa. 

- Phòng ngủ 2 đêm tại Khách sạn 3 sao/ 4 sao/ Ăn sáng buffet. 

- Vé tham quan vào cổng các điểm theo chương trình. 

- Nước uống, khăn lạnh 

- Bảo hiểm du lịch mức: 60.000.000đồng 

Giá chưa bao gồm: 

-Thức uống và các loại nước uống phát sinh 

- Hóa đơn VAT (8%) 

Hân hạnh được đồng hành cùng Quý khách trong chuyến tham quan  

Buôn Ma Thuột mùa lễ hội! 

*** 
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NGÀY 01 – 10/3/2023 BUÔN MA THUỘT – KHAI MẠC LỄ HỘI CÀ PHÊ 

(Ăn trưa, chiều) 

Sáng: Xe và hướng dẫn viên đón Quý khách tại Sân bay Buôn Ma 

Thuột/khách sạn/Bến xe. Đoàn khởi hành đi tham quan: 

- Triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Cà phê Việt Nam – hành trình kiến tạo di 

sản văn hóa thế giới” và Triển lãm chuyên đề “Lịch sử cà phê thế giới” tại Bảo 

tàng Thế giới Cà phê tại Bảo tàng Thế giới Cà phê. 

- Cuộc thi pha chế cà phê đặc sản tại khách sạn Sài Gòn - Ban Mê 

- Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê tại Khu Du lịch Sinh 

thái văn hóa Cộng đồng Ko Tam.  

- Trưa: Trở về nhà hàng Quý khách dùng cơm trưa, sau đó nhận phòng khách 

sạn nghỉ ngơi. 

Chiều: Quý khách khởi hành đi tham quan: 

- Đường Sách Cà phê: tại đây du khách có thể thưởng thức cà phê miễn phí. 

- Lễ hội đường phố - Thời gian: khai mạc vào lúc 15h30, ngày 10/3/2023 - 

Địa điểm khai mạc: Trung tâm Văn hóa tỉnh. 

Tối: Xe đưa đoàn đi dùng cơm tối sau đó xe đưa đoàn ra Quảng Trường 10/3 

đoàn tham gia LỄ KHAI MẠC - Chủ đề: “Buôn Ma Thuột – Điểm đến của cà phê 

thế giới”, thời gian lúc 20h00’, ngày 10/3/2023 (thứ Sáu); Địa điểm: Sân khấu 

chính của Lễ hội, Quảng trường 10/3. 

Kết thúc chương trình du khách tự túc phương tiện về khách sạn, du khách tự 

do, buổi tối Quý khách có thể thưởng thức cà phê miễn phí tại một số quán cà phê 

trên địa bàn thành phố và cùng hòa nhập vào không khi Lễ hội Cà phê Buôn Ma 

Thuột lần thứ 8 năm 2023. 

NGÀY 02 – 11/3/2023: THÁC DRAY NUR – HỒ LẮK 

 (Ăn sáng, trưa, tối) 

Sáng: Quý khách dùng buffet sáng, sau đó đoàn khởi hành đi tham quan: 

- Làng Cà phê Trung Nguyên: du khách tự do tham quan và thưởng thức cà 

phê, đồ uống tự túc. 

- Thác Dray Nur: một trong những thác nước hùng vĩ nhất Tây Nguyên. 

“Buôn Ma Thuột – Điểm đến của Cà phê Thế giới” 
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Trưa: Trở về Buôn Ma Thuột quý khách dùng cơm trưa, sau đó về khách sạn 

nghỉ ngơi. 

Chiều: Đoàn khởi hành đi tham quan: 

- Khu du lịch Hồ Lắk: du khách bách bộ tham quan và tìm hiểu văn hóa tại 

Buôn Jun, Buôn Lê… hoặc du khách trải nghiệm chụp hình với Voi, đi thuyền độc 

mộc ngắm toàn cảnh Hồ Lắk (chụp hình với Voi, đi thuyền độc mộc tự túc), tại 

đây du khách còn có thể trải nghiệm đi Máy Cày dạo quanh buôn làng (chi phí tự 

túc) 

- Núi Đá Voi tại xã Yang Tao, du khách chinh phục điểm cao nhất trên lưng 

núi đá. 

Tối: Sau bữa tối xe đưa đoàn đi tham gia: 

- Biểu diễn ca kịch “Khát vọng Dam Săn” - Thời gian: Từ 20h00 ngày 

11/3/2023 - Địa điểm: Sân khấu chính của Lễ hội, Quảng trường 10/3. 

Kết thúc chương trình du khách tự túc phương tiện về khách sạn và tự do hòa 

mình vào không khí Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. 

NGÀY 03 – 12/3/2023: LỄ HỘI VOI BUÔN ĐÔN 

(Ăn sáng, trưa) 

Sáng: Quý khách làm thủ tục trả phòng, dùng buffet sáng, sau đó đoàn khởi 

hành đi Buôn Đôn tham gia: 

- Hội Voi Buôn Đôn lúc 08h00’, ngày 

12/3/2023, địa điểm xã Krông Na, huyện Buôn 

Đôn, sau đó Đoàn tham quan Nhà Sàn Cổ, Mộ 

Vua Săn Voi, Cầu Treo và đi bộ dạo quanh buôn 

làng tham quan và tìm hiểu văn hóa địa phương. 

Trưa: khởi hành về Buôn Ma Thuột quý 

khách dùng cơm trưa, sau đó đoàn khởi hành đi 

tham quan. 

Chiều: Quý khách tham quan: 

- Buôn Ako Dhông buôn du lịch cộng đồng tại thành phố Buôn Ma 

Thuột. 

- Check in hoa Cà phê. 

17h00’: xe và hướng dẫn viên đưa đoàn ra Sân bay Buôn Ma Thuột/Khách 

sạn/Bến xe. Kết thúc chương trình tham quan Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần 

thứ 08 năm 2023. Ban Mê Xanh Travel kính chúc Du khách thật nhiều sức khỏe 

và thành công. 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 

ĐVT: Ngàn đồng 

SỐ LƯỢNG 
TỪ 10 

khách 

TỪ 15 

khách 

TỪ 20 

khách 

TỪ 25 

khách 

TỪ 30 

khách 

TỪ 35 

khách 

TỪ 40 

khách 

PHƯƠNG TIỆN XE 16C XE 29C XE 29C XE 29C XE 35C XE 45C XE 45C 

KS BẠCH MÃ 3* 2.650 2.450 2.300 2.150 2.100 2.050 1.990 

KS THANH MAI 3* 2.700 2.500 2.350 2.200 2.150 2.100 2.040 

KS DAKRUCO 4* 2.750 2.550 2.400 2.250 2.200 2.150 2.090 

KS ELEPHANTS 2.850 2.650 2.500 2.350 2.300 2.250 2.190 

KS HAI BÀ TRƯNG 5* 2.900 2.700 2.550 2.400 2.350 2.300 2.240 

KS MƯỜNG THANH 5* 3.150 2.950 2.800 2.650 2.600 2.550 2.490 
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* Giá tour bao gồm:  

- Phương tiện: xe du lịch đời mới, máy lạnh phục vụ tham quan suốt hành 

trình. 

- Tài xế: vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. 

- Lưu trú: khách sạn tiêu chuẩn 3 sao đến 5 sao đầy đủ tiện nghi (ở 2 

khách/phòng, nếu lẻ ngủ 3). 

- Ăn uống: theo chương trình. 

- Ăn chính 05 bữa: 150.000 đồng/suất (thực đơn 6 – 7 món bao gồm đặc sản 

địa phương) 

- Ăn sáng: buffet theo tiêu chuẩn của khách sạn. 

- Vé tham quan: theo chương trình. 

- Hướng dẫn viên du lịch: Tiếng Việt, kinh nghiệm, vui vẻ, hoạt náo suốt 

hành trình. 

- Bảo hiểm: Mức bồi thường cao nhất: 60.000.000 đồng/người/vụ. 

- Quà tặng: Nước uống Aquafina 1 chai 0,5l/người/ngày. 

* Không bao gồm: 

- Thuế VAT 

- Vé máy bay 

- Phi phí ngoài: giặt, ủi, bia, nước ngọt trong các bữa ăn. 

- Phí tham quan: ngoài chương trình và tại một số điểm du lịch áp dụng với 

chiều cao trẻ em. 

- Phụ thu: phòng đơn (theo quy định của khách sạn). 

* Quy định trẻ em: 

- Dưới 6 tuổi: miễn phí giá tour (mọi chi phí gia đình tự lo cho bé, phát sinh 

vé vượt chiều cao gia đình thanh toán trực tiếp). 

- Từ 6 đến dưới 11 tuổi: 50% giá tour (có suất ăn, ghế ngồi trên xe, vé tham 

quan, ngủ chung với bố mẹ. Phát sinh vé tham quan vượt chiều cao gia đình thanh 

toán trực tiếp). 

- Từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour (tiêu chuẩn như người lớn). 

* Quy định thanh toán: 

- Sau khi chốt chương trình: quý khách thanh toán 50% tổng giá tour.  

- Trước khi kết thúc chương trình: quý khách thanh toán 50% tổng giá tour và 

chi phí phát sinh (nếu có) trước khi kết thúc chương trình. 

* Quy định huỷ phạt: 

- Sau khi ký hợp đồng: mất cọc lần 1. 

- Từ 02 - 09 ngày trước ngày khởi hành: 75% tổng giá trị tour (hoặc cá nhân). 

- Trước 24h khởi hành: 100% tổng giá trị tour (hoặc cá nhân).  
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CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH PHẠM GIA 

Địa chỉ: 118/30/3A, Y Nuê, P. Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk 

Website: daklaktour.vn - dulichbuonmathuot.com.vn  

Email: luhanhphamgia@gmail.com - haubmt@ymail.com 

Tel: 02626. 286868 - 0943. 014147 - 0987. 440708 

 

Ngày 1: 10/3: Buôn Ma Thuột - Không gian Lễ hội 

Sáng: xe và Hướng dẫn viên Lữ hành Phạm Gia đón quý khách tại sân 

bay/nhà xe, khởi hành tham quan Khu Du lịch Sinh thái văn hóa Cộng đồng Ko 

Tam, có nhà sàn nơi trưng bày các nhạc cụ dân tộc mang đậm bản sắc văn hóa 

người Êđê và xem các sản phẩm mỹ nghệ được chế tác từ cây cà phê, tự do 

chụp ảnh, nghỉ ngơi, dùng cơm trưa, về khách sạn nhận phòng. 

Chiều: xe đưa quý khách tham quan Làng Cà phê Trung Nguyên, Trang 

Trại cà phê chồn, tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển cây cà phê, đặc 

biệt là cà phê Chồn, quý khách tìm hiểu các loại máy rang, xay cà phê từ thô sơ 

đến hiện đại, thưởng thức các cách uống cà phê khác nhau, xem hội chợ triển 

lãm chuyên ngành cà phê, tự do thưởng thức cà phê sạch.  

15h30’ tham gia chương trình Lễ hội đường phố (với nhiều màu sắc, văn hóa 

mang đậm chất Tây Nguyên), về khách sạn nghỉ ngơi, dùng cơm tối với đặc sản 

Gỏi lá Tây Nguyên. 

Tối 20h00’ tham dự chương trình khai mạc “ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 

lần thứ 8 năm 2023” quý khách có cơ hội trải nghiệm những nét văn hóa đặc 

trưng của đồng bào Tây Nguyên, nghỉ đêm tại Buôn Ma Thuột.  

 

 

 

http://dulichbuonmathuot.com.vn/
mailto:luhanhphamgia@gmail.com
mailto:haubmt@ymail.com


49 
 

Ngày 2:11/3 Buôn Ma Thuột – Thác Dray Nur – City Tour 

 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng, xe đưa quý 

khách chụp ảnh Bảo tàng Thế giới Cà phê, sau đó khởi 

hành tham quan Thác Dray Nur, một trong những ngọn 

thác đẹp nhất Tây Nguyên, tìm hiểu khám phá dòng 

sông chảy ngược (Sêrêpôk), đến đây quý khách có thể 

tự do chụp ảnh nghỉ ngơi, thưởng thức cà phê, sau đó 

về lại Buôn Ma Thuột. Dùng cơm trưa với những món 

ngon Tây Nguyên (Heo lai hấp, gỏi cà đắng, …).  

Chiều: Xe đưa quý khách tham quan BUÔN AKO 

DHÔNG (tìm hiểu văn hóa nhà sàn dài của người Êđê tự 

do chụp ảnh, tham quan Vườn Ca cao, tự do thưởng 

thức sinh tố cacao, Chụp hình lưu niệm cây Kơ nia, về 

khách sạn nghỉ ngơi, dùng cơm tối. 

Tối: Tự do xem vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn” 

vào lúc 20h00’ tại Quảng trường 10/3, Thành phố Buôn 

Ma Thuột. 

 

Ngày 3: 12/3 Buôn Ma Thuột – Hội voi Buôn Đôn – Tiễn khách 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng, trả 

phòng khách sạn, khởi hành đi Trung tâm du lịch 

Buôn Đôn, trên đường đi tham gia chương trình 

hoạt náo vui nhộn, đến Buôn Đôn hòa mình trong 

các hoạt động của Lễ hội, xem chương trình Hội Voi 

Buôn Đôn (với nhiều chương trình hấp dẫn, quý 

khách tìm hiểu những đặt tính của Voi), xem 

chương trình diễn tấu cồng chiêng, nhảy những 

nhịp xoang Tây Nguyên, Quý khách tham quan 

Nhà sàn cổ ngắm hiện vật, nghe thuyết trình nghệ thuật săn bắt và thuần dưỡng 

voi rừng (một làng nghề truyền thống nổi tiếng của người đồng bào tại vùng đất 

Buôn Đôn), tìm hiểu về Vua săn Voi Khunjunob, tìm hiểu loại thuốc bí truyền 

Ama Kông, dùng cơm trưa(với những đặc sản như cơm lam, gà nướng,…). Khởi 

hành về Buôn Ma Thuột, đưa khách ra sân bay. Kết thúc chương trình.  

 

Giá: 3.290.000đồng/khách 

*Giá tour bao gồm:  

- Khách sạn: 3 sao. Bạch Mã, Đam San, Hoàng Lộc hoặc tương đương 

- Xe tham quan theo chương trình. Vios, Fortuner, Ford Transit, Samco, 

Universe  

- Các bữa ăn theo chương trình. 2 bữa phụ, 5 bữa chính 150.000đồng/khách  

- Hướng dẫn viên địa phương vui vẻ, nhiệt tình 

- Phí tham quan theo chương trình 

- Bảo hiểm du lịch: Mức tối đa 20.000.000 đồng/01 trường hợp 

- Nuớc uống 
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*Không bao gồm 

Không bao gồm chi phí cá nhân khác: điện thoại, giặt ủi, thức uống ngoài 

chương trình.  

Thuế, VAT, vé xem voi, chụp ảnh với voi, vé Bảo tàng Thế giới Cà phê 

*Lưu ý: Giá tour cho trẻ em. 

- Trẻ em từ 4 tuổi; miễn giá tour (cha mẹ tự lo cho bé).  

- Trẻ em 05 tuổi đến 10 tuổi: tính 50% giá tour, bé ngủ chung với cha mẹ 

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn. 

- Khi tham gia chương trình quý khách vui lòng mang theo giấy tờ tuỳ thân. 

CMND đối với khách Việt Nam và passport đối với khách kiều bào & ngoại kiều. 

- Trẻ em dưới 12 tuổi khi đi du lịch.. mang theo giấy khai sinh. 

- Qui định nhận & trả phòng khách sạn: Nhận phòng sau 14h và trả phòng 

trước 12h. 

- Sau khi đăng ký. huỷ tour mất 10% giá tour. 

Hủy tour trước ngày khởi hành 5-7ngày chịu phí 50%giá tour. 

Hủy tour trước ngày khởi hành 3-4 ngày chịu phí 70%giá tour. 

Hủy tour trước ngày khởi hành 2 ngày chịu phí 100%giá tour.  

- Trường hợp hủy tour do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh hoặc do 

tàu thủy, xe lửa, máy bay hoãn/hủy chuyến, Lữ hành Phạm Gia sẽ không chịu trách 

nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác. Hai bên thỏa thuận trên tinh thần 

hợp tác. 

Quý khách phải thực hiện đầy đủ nội quy, quy định về phòng chống dịch 

Covid trước khi tham gia tour. 

*** 
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CÔNG TY TNHH DU LỊCH HẢI LÂM TÂY NGUYÊN 

Đ/c: 201/5 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

MST: 6001743231;  Hotline:0942147479 (Mr Hải) 

Email: luhanhhailam@gmail.com;  Website:www.hailamtourist.com 

 

Chương trình 1: Buôn Ma Thuột – City Tour 

Ngày 10/3/2023 

Giá Tour trọn gói: 700.000đ/ khách 

(Thời gian: 01 ngày, Phương tiện: Đi về bằng ôtô) 

 

Buổi sáng: Xe và HDV đón quý khách tại điểm hẹn trong thành phố khởi 

hành tham quan Bảo Tàng Thế Giới Cà Phê, tham quan nhà trưng bày các hiện 

vật của Bảo tàng Thế giới Cà phê và tìm hiểu quy trình pha chế và thưởng thức cà 

phê của các quốc gia trên thế giới. Tham quan Triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề 

“Cà phê Việt Nam – hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới” và Triển lãm 

chuyên đề “Lịch sử cà phê thế giới” tại bảo tàng Thế giới Cà phê. Khởi hành tham 

quan HTX Cà Phê Ea Tu. Quý khách tham quan quy trình chế biến cà phê, tìm 

hiểu công đoạn chăm sóc và thu hoạch, tìm hiểu quy trình chế biến cà phê nhân 

theo các phương pháp ướt, khô do các chuyên gia hướng dẫn. Khám phá Vùng 

nguyên liệu Cà Phê Bền Vững. 

11h30’: Quý khách khởi hành về Nhà hàng dùng cơm trưa những món ăn đặc 

sắc mang phong cách Tây Nguyên. Sau đó quý khách về Khách sạn nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: Khởi hành tham quan Buôn Ako Dhông, một Buôn làng nổi tiếng 

của người đồng bào Êđê, tìm hiểm văn hoá Nhà Dài. 

15h00’: Đoàn tự do Tham gia chương trình “Lễ Hội Đường Phố” theo lộ 

trình Ban Tổ Chức Quy định (Ngã 6 Trung Tâm – Bùng binh km3 – Quảng trường 

10/3). Quý khách tự do tham dự Lễ Khai mạc “Buôn Ma Thuột – Điểm đến của Cà 

Phê Thế Giới “  

Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ! 

 

 

 

  

mailto:luhanhhailam@gmail.com
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Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn 

“Tham dự Hội Voi Buôn Đôn”  

12/3/2023 

Giá Tour trọn gói: 750.000đ/ khách 

(Thời gian: 1 ngày, Phương tiện: Đi về bằng ôtô) 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: Xe và 

HDV đón quý khách tại điểm hẹn trong thành phố khởi hành đi Buôn Đôn đến nơi 

Quý khách tham gia Chương trình Khai mạc “Hội Voi Buôn Đôn” và Các Chương 

trình hoạt động Lễ Hội được tổ chức nơi đây như: hoạt động tắm voi, Lễ cúng sức 

khỏe cho voi trước khi vào hội, Hội thi trang điểm cho voi, Tiệc buffet cho voi, Lễ 

Cúng Bến Nước của người đồng bào dân tộc thiểu số. Tham quan Nhà Sàn Cổ, 

Cầu Treo Buôn Đôn, Đảo Ây Nô, thưởng thức chương trình biểu diễn Cồng 

Chiêng của các Nghệ nhân người đồng bào dân tộc thiểu số. Chụp hình thân thiện 

với những Chú Voi Nhà trong Khu Du Lịch Cầu treo Buôn Đôn Quý khách dùng 

cơm trưa tại Nhà hàng với những món Ăn Đặc sản Sông Sêrêpôk …tự do nghỉ 

ngơi. 

 

Buổi chiều: Quý khách Khởi hành đi tham quan Thác Dray Nur, một thác 

nước đẹp giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, đến đây Quý khách như được hòa 

mình vào thiên nhiên với cảnh quan vô cùng đẹp nhìn như một bức tường thành 

nước trắng tuôn trào, tung bọt trắng xóa tạo lên khung cảnh kỳ diệu. 

16h00’: Đoàn về lại điểm đón ban đầu, tự do tham dự các hoạt động của Lễ 

Hội “Buôn Ma Thuột – Điểm đến của Cà phê Thế giới”. 

Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ! 
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Buôn Ma Thuột – Hồ Lắk 

“Tham dự Hội Thuyền Độc Mộc”  

12/3/2023 

Giá Tour trọn gói: 750.000đ/ khách 

(Thời gian: 1 ngày, Phương tiện: Đi về bằng ôtô) 

 

Buổi sáng 7h00’: Xe và HDV đón quý khách tại điểm hẹn trong thành phố 

khởi hành đi tham quan Hồ Lắk, đến nơi Quý khách tham gia Chương trình “Đua 

Thuyền Độc Mộc và Các Chương trình hoạt động kèm theo trong Lễ Hội được tổ 

chức nơi đây. Tham quan các Buôn Làng của người đồng bào M’Nông sinh sống 

xung quanh Hồ Lắk. Chụp hình thân thiện với những Chú Voi Nhà, Tham quan 

Biệt Thự Bảo Đại trên đồi Lạc Thiện. Quý khách dùng cơm trưa tại Nhà hàng với 

những món ăn Đặc sản Hồ Lắk, tự do nghỉ ngơi. 

 

Buổi chiều: Quý khách khởi hành về lại Thành phố Buôn Ma Thuột, trên 

đường về Đoàn ghé chinh phục và nghe Truyền thuyết Đá Voi Giang Tao – Một 

trong những địa điểm du lịch cực hot trong những năm gần đây, khi đến tham quan 

tỉnh Đắk Lắk.  

15h00: Đoàn về tham quan Khu Du lịch sinh thái Văn hóa cộng đồng Ko Tam 

– Một Tây Nguyên thu nhỏ, tham gia Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây 

cà phê trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, một 

trong những hoạt động của Lễ Hội Cà Phê “Buôn Ma Thuột – Điểm đến của Cà 

Phê Thế Giới”.  

 

Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ! 

  

DỊCH VỤ BAO GỒM:  

- Xe đời mới, máy lạnh  

- Phí các điểm tham quan theo chương trình. 

- Hướng dẫn viên địa phương phục vụ suốt hành trình. 

- Ăn uống theo chương trình: 1 bữa chính chính tiêu chuẩn 150.000đ/ suất 

- Bảo hiểm du lịch: Mức tối đa 20.000.000/01 trường hợp 

- Khăn lạnh + Nước uống trên xe  

 

DỊCH VỤ CHƯA BAO GỒM: 

Giá Tour chưa bao gồm chi phí cá nhân khác: điện thoại, giặt ủi, thức uống 

ngoài chương trình, Thuế VAT. 
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BUÔN MA THUỘT – ĐIỂM ĐẾN CỦA CÀ PHÊ THẾ GIỚI” 

Buôn Ma Thuột – Hội Voi Buôn Đôn  

Thác Dray Nur - Hồ Lắk  

(Thời gian: 2 ngày 1 đêm, Phương tiện: Đi về bằng ô tô) 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 01 (Ngày 12/3/2023): Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn – Thác Dray Nur  

Buổi sáng: Xe và HDV đón khách điểm hẹn trong Thành phố Buôn Ma 

Thuột, khu Du lịch Buôn Đôn; Đến nơi Đoàn tham dự “ Hội Voi Buôn Đôn “ với 

các hoạt động có trong Chương trình Lễ Hội như: hoạt động tắm voi, Lễ cúng sức 

khỏe cho voi trước khi vào hội, Hội thi trang điểm cho voi, Tiệc buffet cho voi,, Lễ 

Cúng Bến Nước của người đồng bào dân tộc thiểu số…..tham quan Cầu treo tham 

quan nhà sàn dài, Ngắm hiện vật, nghe thuyết trình nghệ thuật săn bắt và thuần 

dưỡng voi rừng; tham quan nhà mồ vua săn voi Khunjunob; Nhà sàn cổ, nơi 

vua voi Ama Kông từng sinh sống tìm hiểu loại thuốc bí truyền Ama Kông (phí 

tự túc). 

11h45’: Đoàn thưởng thức các món ăn đặc sản Tây Nguyên  

14h00’: Quý khách tham quan khởi hành tham quan Thác Dray Nur, Quý 

khách ngắm dòng nước ào ạt tuôn trào từ độ cao mấy mươi mét như một bức tường 

thành khổng lồ, kỳ vỹ, cùng hòa mình vào thiên nhiên, lắng nghe khúc nhạc rừng, 

gửi gắm những ước nguyện vào trời đất. 

16h00’: Đoàn lên xe về lại Thành phố Buôn Ma Thuột, nghỉ ngơi dùng cơm 

tối tại Nhà hàng. Tối Đoàn tự do khám phá thành phố Buôn Ma Thuột cùng các 

hoạt động trong Lễ Hội Cà Phê 2023 hoặc khám phá hơn 100 quán Cà Phê mang 

nhiều phòng cách khác nhau 

 

Ngày 02 (Ngày 13/3/2023): Buôn Ma Thuột - Hồ Lắk  

Buổi sáng: Dùng điểm tâm tại khách sạn, Quý khách làm thủ tục trả phòng, 

khởi hành tham quan tham quan Buôn Ako Dhông, một buôn làng nổi tiếng của 

người đồng bào Êđê, tìm hiểm văn hoá Nhà Dài, tham quan Bảo tàng Thế Giới 

Cà Phê - Nơi trưng bày hơn 2.000 hiện vật liên quan đến lịch sử hình thành ngành 

Cà Phê trên toàn thế giới được Tập Đoàn Trung Nguyên sưu tầm và trưng bày tại 

Bảo Tàng. Quý khách chiêm ngưỡng và tận mắt ngắm nhìn Thành phố Cà Phê 

đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nơi đây. 

10h30’: Quý khách Khởi hành đi tham quan Hồ Lắk, một trong những hồ tự 

nhiên đẹp nhất Tây Nguyên, quý khách cùng hòa mình vào không gian tươi xanh 

của Hồ Lắk, quý khách ăn trưa tại Hồ Lắk với nhiều món Đặc sản Hồ Lắk. Đoàn 

lên Thuyền Máy dạo chơi một vòng Hồ Lắk, để ngắm nhìn khung cảnh núi non, 

hùng vỹ của Tây Nguyên, tham gia các hoạt động có trong chương trình Lễ Hội Cà 

Phê được tổ chức tai Hồ Lắk. 
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Buổi chiều: Xe và HDV đưa quý khách về điểm hẹn ban đầu. Kết thúc 

chương trình. 

 

 Khách sạn K/S 2* K/S 3* K/S 4* 

Giá tour 1.850.000đ/khách 2.050.000đ/khách 2.250.000đ/khách 

Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ ! 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 

BUÔN MA THUỘT – THÁC DRAY NUR – BUÔN ĐÔN – HỒ LẮK  

“BUÔN MA THUỘT – ĐIỂM ĐẾN CỦA CÀ PHÊ THẾ GIỚI”  

(Thời gian: 3 ngày - 2 đêm; Phương tiện: Máy bay, Ô tô) 

Ngày 01 (Ngày 11/3): SÂN BAY BUÔN MA THUỘT – THÁC DRAY 

NUR  

Sáng: Xe và hướng dẫn viên (HDV) của Lữ hành Hải Lâm đón Đoàn tại 

Sân bay Buôn Ma Thuột (Điểm hẹn trong Thành phố) và đưa đoàn đi tham quan:  

• Bảo tàng Thế giới Cà phê của Tập đoàn Trung nguyên. Bảo tàng là nơi 

trưng bày và giới thiệu về các công cụ chế biến và rang xay cà phê được Tập Đoàn 

Trung Nguyên sưu tầm trên thế giới về trưng bày nơi đây. Mô hình của Bảo tàng 

được xây dựng dựa trên mô phỏng những dãy nhà dài của người đồng bào dân tộc 

thiểu số, là điểm nhấn của Thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột. Đoàn Tham quan 

Thành Phố Cà Phê nổi tiếng đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. 

• Buôn Ako Dhông – Buôn văn hóa của người đồng bào Êđê trong thành phố. 

Nơi còn lưu giữ những ngôi nhà dài truyền thống Êđê từ rất lâu đời. Những ngôi 

nhà dài này là nơi sinh sống của nhiều thế hệ trong một đại gia đình theo chế độ 

mẫu hệ, nên mỗi lần gia đình có con gái lấy chồng, ngôi nhà sẽ được cơi nới thêm 

chiều dài.  

• Chụp hình lưu niệm tại Ngã 6 Buôn Ma Thuột – Tượng đài chiến thắng 

Buôn Ma Thuột là biểu tượng của tỉnh Đắk Lắk 

11h00’: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng, sau đó nhận phòng khách sạn nghỉ 

ngơi. 

13h30’: Đoàn khởi hành đến với Thác Dray Nur – là 1 trong những ngọn 

thác lớn nhất của Tây Nguyên, nơi giao nhau giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, 

nơi bắt nguồn của những câu chuyện huyền thoại về tình yêu giữa núi rừng Tây 

nguyên huyền bí. Thưởng thức ly cà phê Trung Nguyên G7 miễn phí tại Thác. Quý 

khách ghé tham quan và chụp ảnh tại vườn cà Phê, vườn Điều. 

16h30’: Xe đưa quý khách về trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, tự do 

tham gia các Hoạt động được tổ chức trong Lễ Hội Cà Phê với chủ đề “Buôn Ma 

Thuột – Điểm đến của Cà Phê Thế Giới”. 

18h30’: Quý khách đi ăn tối tại Nhà Hàng. Sau bữa tối quý khách tự do khám 

phá thành phố Buôn Ma Thuột về đêm. 
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Ngày 02 (Ngày 12/3): TRUNG TÂM DU LỊCH BUÔN ĐÔN – ĐIỂM DU 

LỊCH  

SINH THÁI TROH BƯ 

07h00’: Quý khách ăn sáng tại khách sạn, Đoàn 

khởi hành đi Buôn Đôn, đến nơi Quý khách tham gia 

Chương trình Khai mạc “Hội Voi Buôn Đôn “và Các 

Chương trình hoạt động Lễ Hội được tổ chức nơi đây 

như: hoạt động tắm voi, Lễ cúng sức khỏe cho voi 

trước khi vào hội, Hội thi trang điểm cho voi, Tiệc 

buffet cho voi, … Lễ Cúng Bến Nước của người đồng 

bào dân tộc thiểu số. Tham quan Nhà Sàn Cổ, Cầu Treo Buôn Đôn, Đảo Ây Nô, 

thưởng thức chương trình “Biểu diễn Cồng Chiêng” của các Nghệ nhân người 

đồng bào dân tộc thiểu số. Chụp hình thân thiện với những Chú Voi Nhà trong 

Khu Du Lịch Cầu treo Buôn Đôn Quý khách dùng cơm trưa tại Nhà hàng với 

những món ăn đặc sản sông Sêrêpôk …tự do nghỉ ngơi. 

11h30’: Đoàn dùng bữa trưa với các món ăn đặc trưng của Tây nguyên 

như Cơm Lam, Gà đồng bào nướng, Heo rừng, rau rừng, gỏi hoa chuối…Nghỉ 

ngơi tại Khu du lịch Bản Đôn. 

Chiều: Đoàn khởi hành về tham quan Điểm Du lịch sinh thái Troh Bư, lưu 

giữ 2 kỷ lục việt nam là: Chiếc thuyền độc mộc lớn nhất Viêt Nam và Bộ Đàn 

đá lớn nhất Việt Nam. Tham quan Cơ sở sản xuất cà phê Chồn Kiên Cường –

 trực tiếp tham quan và nghe giới thiệu về cách nuôi, chăm sóc chồn và cách chế 

biến ra sản phẩm Cà phê Chồn. Quý khách có thể tự do thưởng thức ly cà phê chồn 

tại cơ sở này. Đoàn về lại Thành phố Buôn Ma Thuột, nghỉ ngơi. 

18h30’: Đoàn dùng cơm tối tại Nhà hàng. Sau đó quý khách tự do đi xem 

Triển lãm trưng bày của hơn 400 gian hàng trong Lễ Hội Cà Phê 2023, hoặc 

thưởng thức cà phê tại các quán trong Thành phố Buôn Ma Thuột. 

 

Ngày 03 (Ngày 13/3): BUÔN MA THUỘT – HỒ LẮK – SÂN BAY  

07h00’: Ăn sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. Sau đó, Đoàn khởi 

hành đến Hồ Lắk - là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Tây nguyên, với diện tích 

khoảng 500ha, Hồ Lắk là nơi sinh sống chủ yếu của người M’nông bản địa – Một 

trong những tộc người có số lượng đông thứ 2 sau người Êđê. Quý khách sẽ được 

khám phá khu vực Hồ Lắk với các hoạt động như: 

• Tham quan Vila Bảo Đại, tọa lạc trên đỉnh Đồi Lạc Thiện – nơi từng được 

Quốc trưởng dùng để nghỉ ngơi sau những chuyến săn bắn tại khu vực này. 

• Thăm Rừng cây Konia – Một loại cây đặc trưng chỉ có ở Tây nguyên. 

• Tản bộ Tham quan Buôn Jun, Buôn Lê (Buôn của người M’nông sinh 

sống). 

• Ngồi Thuyền máy dạo chơi trên Hồ Lắk hoặc Chụp hình thân thiện với 

Voi, một trải nghiệm tuyệt vời chỉ có tại Hồ Lắk. 

12h00’: Quý khách dùng bữa trưa tại Khu du lịch Hồ Lắk.  
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14h30’: Xe đưa quý khách về thành phố Buôn Ma Thuột mua sắm Đặc sản 

Tây Nguyên về làm quà cho người thân và bạn bè, đoàn ăn nhẹ bằng món Bún 

Chìa (Mì Quảng). 17h30’ Xe và HDV ra sân bay đáp chuyến bay về Hà Nội. Kết 

thúc hành trình tham quan tour 3 ngày 2 đêm, chia tay quý khách, hẹn gặp lại quý 

khách trong những hành trình kế tiếp.  

 Giá Tour trọn gói/khách 

Khách sạn tiêu chuẩn 3* Khách sạn tiêu chuẩn 4* Khách sạn tiêu chuẩn 5* 

2.950.000 đồng/khách 3.350.000 đồng khách 3.550.000 đồng/khách  

Bao gồm: 

✓ Ăn 05 bữa chính mức 150.000 đồng/người/bữa, 02 bữa sáng tại khách sạn  

✓ 02 đêm nghỉ khách sạn tiêu chuẩn 3 sao (Khách sạn Bạch Mã) 4 sao 

(Khách sạn Sài Gòn Ban Mê) hoặc Khách sạn Elephants (2-3 khách/phòng 

(nếu lẻ), 5 sao (Khách sạn Mường Thanh Buôn Ma Thuột, Khách sạn Hai 

Bà Trưng) 

✓ Vé cổng tham quan các điểm trong chương trình. 

✓ Bảo hiểm du lịch tối đa 20.000.000 đồng/ vụ 

✓ Hướng dẫn viên đón tiễn sân bay Buôn Ma Thuột và suốt hành trình Tour 

✓ Ô tô đời mới, đủ tiêu chuẩn phục vụ khách Du lịch 

✓ Nước suối, khăn lạnh trên xe mỗi ngày 

Giá tour chưa bao gồm:  

✓ Phụ phí nghỉ phòng đơn, 10% VAT. 

✓ Vé máy bay đến Thành phố Buôn Ma Thuột 

✓ Đồ uống, chi phí cá nhân và chi phí khác không có trong chương trình  
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CHƯƠNG TRÌNH TOUR TRỞ VỀ ĐẠI NGÀN TÂY NGUYÊN 

City Tour 01 ngày  

 

NGÀY 1: Thành phố Buôn Ma Thuột (Ăn 01 

bữa) 

07:00’ Xe và HDV đón đoàn tham quan: 

- Làng cà phê Trung Nguyên: Trên diện tích 

lên tới 20.000, hòa mình vào không gian sáng tạo cà 

phê, kết nối ý tưởng. 

- Chùa Tứ Sắc Khải Đoan: Tọa lạc tại số 117 

đường Phan Bội Châu, phường Thống Nhất, chùa 

Sắc tứ Khải Đoan là một ngôi chùa cổ lớn nhất tại 

thành phố Buôn Ma Thuột và toàn tỉnh Đắk Lắk. Đây 

không chỉ là ngôi chùa đầu tiên của tổ chức Phật giáo 

tại Đắk Lắk mà còn là ngôi chùa cuối cùng ở Việt 

Nam được phong sắc tứ của chế độ phong kiến. 

10:00’ Xe và HDV đưa đoàn khởi hành tham 

quan: 

- Khu Du lịch sinh thái Văn hóa cộng đồng Ko 

Tam: Hội Thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê diễn ra tử ngày 

10/3/2023-12/3/2023 

12:00’ Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng 

13:30’ Đoàn khởi hành về Buôn Ma Thuột. 

- Triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Cà phê Việt 

Nam – hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới” và 

Triển lãm chuyên đề “Lịch sử cà phê thế giới” tại bảo 

tàng Thế giới Cà phê vào lúc 09h00 ngày 09/3/2023 

tại Bảo tàng Thế giới Cà phê. 

- Bảo tàng Thế giới Cà phê: Bảo tàng Thế giới 

Cà phê là một bảo tàng của tương lai sống động trong 

cách trưng bày, triển lãm; có Không gian triển lãm tương tác với khách tham quan 

cùng những trải nghiệm tham quan với ngũ quan (nghe, nhìn, nếm, ngửi, chạm). 

Là nơi thẩm thấu các giá trị đương đại và tiếp biến của đời sống không đóng mình 

vào với khái niệm “bảo tàng” theo cách tư duy cũ. Ở đây có không gian triển lãm 

mang tính Mở: mở rộng cho các hoạt động về Thân – Tâm – Trí với giá trị cốt lõi 

là Tinh thần Cà phê, mở mang tư tưởng, tri thức và tầm nhìn. 

- Lễ hội đường phố: diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (khai mạc vào 

15h30’ ngày 10/3/2023) 

- Đoàn check-in vườn hoa cà phê: tùy theo tình hình thực tế 
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17:00’ Kết thúc chương trình, HDV cà xe đưa đoàn về điểm ban đầu, cảm ơn 

đoàn và hẹn gặp lại đoàn cho những chuyến đi sau./. 

- Buổi tối khách có thể tự túc tham gia các chương trình Lễ hội Cà phê Buôn 

Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023  

Bảng giá dịch vụ: 

 

Số khách Giá Tour/khách 

Đoàn 05 khách 1.190.000 đồng/khách 

Đoàn 07-10 khách 1.090.000 đồng/Khách 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

✓ Xe du lịch 7 hoặc 16 chỗ tùy theo khách đời mới máy lạnh phục vụ tham 

quan suốt tuyến. 

✓ Các bữa ăn được liệt kê theo chương trình: 01 bữa chính tiêu chuẩn 

150.000/khách 

✓ Vé tham quan theo chương trình (01 lần) 

✓ Hướng dẫn viên Vietravel suốt tuyến. 

✓ Bảo hiểm du lịch trong nước: 120.000.000đ/người/vụ/ 

✓ Hóa đơn VAT  

✓ Nón Vietravel 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

✓ Chí phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi... 

✓ Khách sạn  

✓ Tham quan ngoài chương trình. 

✓ Vé máy bay của hãng Vietjet chưa bao gồm hành lý ký gửi  

 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 

✓ Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí 

✓ Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 11 tuổi: 50% giá tour người lớn (k có chế độ 

giường riêng). 

✓ Trẻ em đủ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn. 

 

GHI CHÚ: 

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

tế (thời tiết…) nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan. 

 

*** 

https://travel.com.vn/
https://travel.com.vn/
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