
THỜI GIAN HÀNH TRÌNH

Ngày 07 tháng 06 năm 2019 - Thứ Sáu

4h00 - 5h00

4h00: Xe có mặt tại VP Hội, sắp xếp đồ đạc và đón đoàn.

5h00: Xe đón Đoàn tại địa điểm số 2, xuất phát từ TPHCM đi Buôn 

Ma Thuột

Điểm đón đoàn:

<1>: VP HAMEE, 310A Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú

<2>: Sẽ bổ sung sau

7h00 - 7h45 Đoàn dừng chân ăn sáng trên đường

12h00 -13h30
Ăn trưa tại Quán Hoàng Mão, gần thác Dray Sáp, BMT

với món Cá Lăng đặc sản của dòng sông Serepork.

13h30 - 14h30

Tham quan thác Dray Sap (Thác Khói) chơi, chụp hình, khám phá 

thác nước đẹp và hùng vĩ. Đây là một trong những ngọn thác nổi 

tiếng bậc nhất của Tây Nguyên, thác như một bức thành nước 

khổng lồ, hùng tráng giữa một vùng hoa nước long lanh

14h30 - 16h00 Tới TP. Buôn Ma Thuột, Đoàn về Khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi

HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ - ĐIỆN TP.HCM

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH KẾT HỢP TỪ THIỆN VÀ THAM QUAN DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN
NGÀY 7-8-9/06/2019 TẠI ĐĂK LĂK

Chương trình do HAMEE phối hợp với Công ty VIẾT HIỀN tổ chức.



16h00 - 17h30

Tham quan Bảo tàng thế giới Cà phê Trung Nguyên, nằm trong 

khuôn viên Dự án TP Cà phê rộng hơn 45ha tại TP.BMT, và là nơi 

trưng bày  hàng nghìn hiện vật và tinh hoa văn hóa thuộc về cà phê 

trên khắp thế giới.

18h00 - 20h00 Ăn tối tại Nhà hàng Cheo Reo.

Sau 20h30

Về lại Khách sạn. Nghỉ ngơi tự do, Anh/Chị có thể đi dạo phố hoặc 

thăm Đường sách Cà phê – Phố Bích Họa Buôn Ma Thuột – tuyến 

đường sở hữu những bức tranh vẽ tường về cảnh đẹp Đắk Lắk 

cùng với những hoạt động sản xuất cà phê và đời sống văn hóa đặc 

sắc của đồng bào người Ê-đê, những quầy đồ lưu niệm, khu vực 

đọc sách và nơi uống cà phê ( sát bên khách sạn đi bộ thoải mái)

Ngày 08 tháng 06 năm 2019 - Thứ Bảy

6h00 - 7h30 Ăn sáng tại Khách sạn

7h30 - 8h00
Xuất phát đến điểm làm từ thiện tại Khu lưu trú Terexa, 99 Trần 

Nhật Duật, TP BMT

8h00 - 11h00

Chương trình làm từ thiện riêng gồm: Trao tặng bảng tài trợ xây 

dựng nhà kính, trao quà  là bàn ghế cho các em học sinh, tham 

quan nhà kính trồng rau, tham quan nhà dòng nơi các em sinh 

sống, ...

11h00 - 12h30 Ăn trưa và giao lưu với các bậc trưởng bối tại nhà dòng

12h30 - 14h00 Về lại khách sạn nghỉ ngơi



14h00 - 15h30

Tham quan Công ty TNHH Viết Hiền 

- Lĩnh vực cơ khí: 

SX máy móc thiết bị, dây chuyền chế biến cà phê, nông sản,…( Tại 

khu công nghiệp Tân An) 

- Lĩnh vực nông nghiệp :

Tinh hoa farm sản xuất dưa lưới nông nghiệp công nghệ cao (giống 

dưa từ Nhật và kỹ sư Nhật trồng và chăm sóc)

sát cạnh khu du lịch Kotam.

15h30 - 18h00

- Tham quan và dự Gala tại Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng 

đồng KOTAM, KOTAM được thành lập năm 2011 từ câu lạc bộ 

Doanh nghiệp nữ tỉnh Đắk Lắk.

-  KOTAM, với diện tích khai thác 18ha và diện tích liên kết vùng 

hơn 600ha,  với hệ thống nhà dài, hồ câu thư giãn, vườn trái cây, 

vườn cà phê, bến nước, bảo tàng ...

KOTAM ra đời nhằm bảo vệ môi trường thiên nhiên trong lành cho 

dòng suối đầu nguồn KoTam, bảo tồn bến nước lâu đời và văn hóa 

truyền thống kiến trúc nhà dài của dân tộc Ê-đe, văn hóa cồng 

chiêng.

- Giao lưu với Doanh nghiệp địa phương và Lãnh đạo Sở Công 

Thương tại đây.

18h00 - 21h00
Dự Gala tại KDL Kotam : Ăn buffet, thịt nướng, uống rượu cần, giao 

lưu văn hóa cồng chiêng với Buôn làng

Sau 21h00 Về khách sạn nghỉ ngơi

Ngày 09 tháng 06 năm 2019 - Chủ Nhật

6h00 - 8h30 Ăn sáng tại Khách sạn, làm thủ tục trả phòng



8h30 - 12h00

- Đi thăm chùa Khải Đoan, Nhà thờ Chính Tòa, uống café buôn 

Kothon, sau đó di chuyển về Buôn đôn

 • Nhà thờ Thánh Tâm là nhà thờ chính tòa của giáo phận Ban Mê 

Thuột, với lối thiết kế như nhà dài của Ê Đê và hoàn toàn bằng gỗ, 

mang dáng dấp, đặc sắc của dân tộc. Với chiều dài 45m, rộng 12m, 

nằm trên diện tích 828m vuông, không gian có thể chứa tới 1.200 

chỗ ngồi.

• Chùa Sắc Tứ Khải Đoan – là ngôi Chùa đầu tiên của tổ chức Phật 

Giáo thời kỳ Chấn hưng Phật Giáo Việt Nam ở Tây Nguyên, vùng 

đất Hoàng Triệu cương thổ thời Bảo Đại.

12h00 -14h00 Ăn trưa tại Buôn Đôn

14h00 - 21h00 Di chuyển về TPHCM, Đoàn ghé ăn nhẹ bữa tối.

GIÁ TOUR BAO GỒM

Bảo hiểm:

Lưu trú:

Vận chuyển:

Ăn uống:

Tham quan:

GIÁ TOUR TRẺ EM

Trẻ em từ 11 tuổi trở lên
Trẻ em từ 05  - dưới 11 

tuổi

Trẻ em dưới 5 tuổi Miễn vé, 02 người lớn chỉ được kèm theo 01 trẻ em dưới 05 tuổi. Nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ em thứ 2 trở lên phải mua 1/2 vé

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 3.000.000 VNĐ/ NGƯỜI

KHÁCH SẠN 4*, PHỤ THU PHÒNG ĐƠN : 850.000 VNĐ/NGƯỜI

Chi phí  Bảo hiểm trọn tour, mức đền bù tối đa: 60.000.000 vnđ/Trường hợp

Chi phí khách sạn Sài gòn - Ban mê (4*), nằm ở TP BMT

Ở ghép 2 người/ phòng : 1gia đình, hoặc 2 giường đơn, bao gồm ăn sáng )

Giờ nhận phòng KS: sau 14h00

Xe Universe 47C đời mới, máy lạnh tiện nghi, Hướng dẫn viên, quà tặng

Bồi dưỡng tài xế, lơ xe (cho đoàn 30 người)

100% giá tour

01 bữa Sáng, 03 bữa Trưa, 2 bữa Tối + 1 Gala dinner.

Trên đường đi phục vụ khăn lạnh, nước suối 01 chai 500ml/ ngày

Vé vào cửa 1 lần tại tất cả các điểm tham quan theo chương trình

50% giá tour (tiêu chuẩn 01 suất ăn + 01 ghế ngồi, ngủ chung bố mẹ)



KẾT NỐI - HỢP TÁC - CÙNG PHÁT TRIỂN


