Kiến thức tour du lịch đi Buôn Mê Thuột cho bạn
Đak Lak là một tỉnh nằm ở trung tâm khu vực Tây Nguyên nước ta với thành phố lớn nhất
tỉnh là Buôn Mê Thuột, cách Hà Nội 1410km và cách thành phố Hồ Chí Minh 350km. Đak
Lak được coi là một trong những cái nôi nuôi dưỡng Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên – di
sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Vì vậy có thể nói du lịch Đak Lak –
Buôn Mê Thuột gắn liền với văn hóa của các dân tộc thiểu số nơi đây.
Đây cũng là tỉnh có diện tích trồng cà phê và sản lượng xuất khẩu cà phê lớn nhất trên cả
nước nên khi đến với khu vực này các bạn cũng không thể bỏ qua việc thưởng thức đặc
sản cafe ngay tại nơi trồng và sản xuất ra nó. Bài viết dưới đây chia sẻ một vài thông tin và
Kinh nghiệm khi đi du lịch Buôn Mê Thuột và Đak Lak, hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm
nhiều lựa chọn cho chuyến đi của mình.
Nên đi Buôn mê thuột và Đak Lak vào thời gian nào?
Đak Lak là một tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, đầu nguồn của hệ thống sông Sêrêpôk và
sông Ba, có độ cao trung bình 400-800m so với mặt nước biển nên có thể gọi đây là khu
vực có khí hậu cao nguyên. Tuy nhiên, địa hình Đak Lak thấp dần từ Đông Nam sang Tây
Bắc nên khí hậu toàn tỉnh chi thành 2 tiểu vùng:
– Phía Tây Bắc có khí hậu nắng nóng, khô hanh trong mùa khô.
– Phía Đông và Nam mát mẻ, ôn hòa.
Nhưng nhìn chung thời tiết Đak Lak chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô:
– Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10.
– Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
Vào mùa mưa thì lượng mưa ở khu vực này rất lớn, hàng ngày có mưa từ khoảng 9h sáng
đến tận 3-4h chiều nên khó khăn cho việc đi lại. Ngoài ra, một số khu vực tham quan vẫn
còn là đường đất nên mưa sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của các bạn. Còn vào
mùa khô, khoảng tháng 3-4 thì quá khô và nóng nên thởi điểm thuận lợi nhất để đi du lịch là
những tháng từ tháng 12 đến tháng 2 hàng năm. Tháng 12 dương lịch ở Tây Nguyên có
nhiều lễ hội và cũng là mùa hoa dã quỳ nở vàng rực khắp các nẻo đường. Cuối tháng 2 đầu
tháng 3 tùy năm là mùa hoa cà phê nở trắng đất trời Tây Nguyên. Nên có thể nói đó là 2
thời điểm các bạn nên đi du lịch Tây Nguyên nhất trong năm.
Đi và đến Buôn Mê Thuột
Đường Hàng Không
Vietnamairlines đang khai thác các tuyến bay nối với Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí
Minh vào tất cả các ngày trong tuần. Từ giờ đến cuối năm giá vé khá rẻ và thuận tiện cho
khách du lịch quốc tế muốn xin Vietnam visa on arrival để nhập cảnh du lịch Việt Nam.
Tp Hồ Chí Minh – Buôn Ma Thuột dưới 1tr/chiều. Có những thời điểm giá vé chỉ khoảng
600k/chiều.
Hà Nội – Buôn Ma Thuột thì ít có giá rẻ đối với đường bay này, giá khoảng 2tr8/khứ hồi.
Vào năm 2013, mình có mua được vé 1tr8/khứ hồi đã thấy rẻ lắm rồi.
Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột giá thấp nhất khoảng 2tr1/khứ hồi.
Vinh – Buôn Ma Thuột thì khai thác ít chuyến hơn, chiều Vinh – BMT có các chuyến thứ
3,4,6,7 và chủ nhật. Còn chiều ngược lại không có chuyến vào ngày Chủ nhật. Giá khoảng
2tr8/khứ hồi.
VietjetAir cũng có đường bay nối Buôn Ma Thuột với Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hàng ngày,
hiện có giá khuyến mại khá rẻ, khoảng 1tr1/khứ hồi từ TP Hồ Chí Minh. Còn từ Hà Nội thì
vẫn đắt hơn, khoảng 2tr4/khứ hồi.
Jetstar thì chỉ có đường bay nối Buôn Ma Thuột với TP Hồ Chí Minh và Vinh, giá còn rẻ hơn
VietjetAir. Chuyến BMT – Hồ Chí Minh không có chuyến bay vào ngày Thứ 3 và Thứ 5,
khoảng 800k/khứ hồi. Còn BMT – Vinh thì 1 tuần chỉ có 3 chuyến vào Thứ 2, Thứ 4 và Thứ
7, giá khoảng 1tr5/khứ hồi.
Nhìn vào đây có thể nói đây là thời điểm rất thuận lợi để các bạn đi du lịch Buôn Ma Thuột –
Đak Lak. Với những dịp khuyến mãi vé máy bay giá rẻ Buôn Ma Thuột, các bạn có thể lựa
chọn đi Nha Trang hoặc Đà Lạt từ Buôn ma Thuột, vì khoảng cách gần, có thể tiết kiệm

được chi phí bay nếu như săn được vé giá rẻ.
Đi bằng Đường bộ
Từ Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh có nhiều xe bus chạy thẳng đến Buôn Ma Thuột hoặc các
huyện của Đak Lak và ngược lại
Phía Bắc – Hà Nội
- Xe Cao Nguyên, 6h-9h từ bến xe Giáp Bát. SĐT: 0500 3866025
- Xe Hoàng Quý, 9h-8h từ Giáp Bát. SĐT: 0914 041006 – 0979 951951
- Xe Vương Chi, 6h-9h từ Giáp Bát,6h-9h từ Đak Lak. SĐT: 0914288977.
- Xe Anh Khôi. 8h từ Mỹ Đình, 6h30 từ Đak Lak, xe chạy vào các ngày chẵn âm lịch.
SĐT: 0919 472539 – 0913 433989
- Xe Thúy Hộ, 7h-11h từ Giáp Bát,6h20-7h từ Buôn Ma Thuột. SĐT: 0934 934794 –
0942 434879.
- Xe Minh Vương, 8h từ Giáp Bát các ngày 7,17,27,2,12,22, 8h từ Đak Lak các ngày
5,15,25,10,20,30. SĐT: 0500 3866041 – 0905 865473 – 0914 288977
- Xe Đức Thân, xuất phát 8h các ngày 3,8,13,18,23,28 âm lịch từ bến xe Giáp Bát, 8h
các ngày 1,5,9,13,17,21,25,29 âm lịch từ bến xe Mỹ Đình, 8h các ngày
1,3,6,7,11,15,16,19,21,23,26,27,29 âm lịch từ Đak Lak. SĐT: 05003813631 –
0906472125 – 0973300444 – 0914075155
- Xe Hải Cường, 8h từ Đak Lak, SĐT: 0500 3506506 – 0914 071716- 0913 487087
- Xe Cường Em, gọi SĐT 0500 6292948 – 0914 052929 để biết giờ xe chạy.
- Xe Hồng Anh, 7h ngày chẵn âm lịch từ Đak Lak, 9h ngày chẵn âm lịch từ Mỹ Đình.
SĐT: 0500 3637153 – 0903 575665 – 0982 303030 – 0942 103030
Phía Nam – Thành phố Hồ Chí Minh
- Xe Anh Khoa, có nhiều xe xuất phát từ TP Hồ Chí Minh vào các giờ: 9h – 21h –
21h30 -22h. SĐT: 08 38393939 – 0500 3848484.
- Xe Thanh Khuê, TP HCM – Buôn Mê Thuột – Cư Mgar. Gọi SĐT: 0500 3957957 –
08 39916694 để biết giờ xe chạy.
- Xe CƯỜNG EM, Đak Lak – TP HCM. Gọi SĐT: 0500 6298948 – 0914 052929 để
biết giờ xe chạy.
- Xe Anh Thắng: 20h30 từ TP HCM và 19h30 từ M Đrak. SĐT: 050 3858286 – 0905
858286 – 0987 319495 – 0906 858286.
- Xe Tân Quý: TP HCM – Krong Năng, có 2 chuyến lúc 19h và 20h. SĐT: 0500
3871818 – 0984 333666 – 0936 222444.
- Xe Trường Sơn: TP HCM – Buôn Mê Thuột. Gọi SĐT: 0500 3936936 – 08 35036851
– 0905 414415để biết giờ xe chạy.
- Xe Liên Minh: TP HCM – Buôn Ma Thuột lúc 6h30. SĐT: 0905 053786 – 0905
794040.
- Xe Tư Thảo: TP HCM – Buôn Hồ lúc 19h30. SĐT: 0976 555777 – 0936 444777.
- Xe Sơn Hương: TP HCM – Buôn Ma Thuột lúc 18h. SĐT: 0914 117374 – 0935
482728.
- Xe Năm Thủy: TP HCM – Buôn Ma Thuột vào các giờ: 8h – 12h – 17 – 20h. SĐT:08
39715731 – 08 38669873 – 0500 3816816 – 0500 3860777.
- Xe Kumho Samco: có các xe từ TP HCM lúc: 9h – 10h – 12h – 14h – 20h30 – 22h.
Các xe từ Buôn Ma Thuột lúc: 8h – 9h – 10h – 11h – 14h30 – 20h30 – 21h – 21h30
– 22h. SĐT: 0500 3999898 – 08 35112112.
- Xe Cường Ny: TP HCM – Ea HLeo, chạy từ TP HCM lúc 19h30, từ Ea Hleo lúc 19h.
SĐT: 0982 771886 – 0972 908908.
- Xe Anh Phụng: Ea Hleo – TP HCM, từ Ea Hleo lúc 18h30, từ TP HCM lúc 19h. SĐT:
0989 448779 – 0500 6333379 – 0905 499489.
- Xe Tám Ế: TP HCM – Buôn Ma Thuột – Phước An, chạy từ TP HCM lúc 21h, từ
Phước An lúc 20h. SĐT: 0932 505878 – 0979 101686.
- Xe Kim Anh: TP HCM – Buôn Ma Thuột – Phước An, từ TP HCM lúc 20h – 21h.
SĐT: 0500 2484848 – 0905 997755.

-

Xe Lạc Thiện: Lak – TP HCM, chạy từ Lak lúc 16h30, từ TP HCM lúc 19h30. SĐT:
0984 959565 – 0909 576522.
Xe Hòa Hiệp: Cà Mau – Buôn Ma Thuột, từ Cà Mau lúc 16h50 – 17h20, từ Buôn Ma
Thuột lúc 15h – 16h30. SĐT: 0906 789166 – 0943 108717.
Xe Thuận Lợi: Bến Tre – Buôn Ma Thuột – Ea Súp, từ Bến Tre lúc 4h. SĐT: 075
3824978 – 0913 184646 – 0989 636490.
Xe Ngọc Ánh: Chư Phả – Ea Hleo – Buôn Hồ – TP HCM, từ Ea Hleo lúc 18h –
19h30, từ TP HCM lúc 18h – 20h. SĐT: 0975 949969 – 0975 949909.
Xe Lữ Gia: TP HCM – Ea Kar, từ TP HCM lúc 20h30 – 21h30, từ Ea Kar lúc 20h –
20h30. SĐT: 0500 2466477 – 0979 222777 – 0989 223223.
Xe Ngọc Đường: Ea Kar – TP HCM, từ Ea Kar lúc 19h, từ TP HCM lúc 20h. SĐT:
0500 3625537 – 0909 044522 – 0907 363789
Xe Bảy Ánh: Vũng Tàu – TP HCM – Buôn Ma Thuột – Buôn Hồ, từ Vũng Tàu lúc
17h30, từ Buôn Hồ lúc 17h30. SĐT: 064 3624624 – 0500 3839839 – 0913 464541.
Xe Hòa Liêm: Krong Bông – Kim Châu – Buôn Mê Thuột – TP HCM, từ Krong Bông
lúc 20h. SĐT: 0973 469469.
Xe Thiện Nga: TP HCM – Buôn Trấp, từ TP HCM lúc 19h – 20h. SĐT: 0914 090260
– 0905 196950.

Từ các tỉnh duyên hải Miền Trung
- Từ Đà Nẵng, tất cả các xe đều xuất phát từ bến xe Trung tâm – số 201 đường Tôn
Đức Thắng: xe Mai Linh (khởi hành 17h), Hoàng Long (khởi hành 22h – xuất phát từ
văn phòng Hoàng Long 161 Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng), Quốc Đạt (khởi hành 15h),
giá đều là 300k.
- Từ Tuy Hòa, các bạn có thể đi xe Thuận Thảo, từ Tuy Hòa lúc 7h30, từ Đak Lak lúc
14h, giá vé 100k.
- Từ Nha Trang, có nhà xe Nhã Thành, xuất phát từ bến xe Cam Ranh lúc 5h30, giá
110k.
- Vì vậy, đối với các bạn muốn di chuyển bằng phương tiện tàu hỏa, các bạn cũng có
thể đến các ga ở các tỉnh miền Trung này và bắt xe bus lên Buôn Ma Thuột theo
hướng dẫn phía trên.
Từ Buôn Ma Thuột các bạn có thể hỏi ngay lịch chạy xe, giá vé đi tới các điểm tiếp theo
hoặc chiều về ngay tại bến xe. Cá nhân mình thì thấy các nhà xe hiện nay đều củng cố dịch
vụ của mình để thu hút được nhiều khách du lịch hơn nên mình dịch vụ chóng, tận tình,
nhân viên lịch sự hơn và các điểm dừng đỗ cũng hợp lý, sạch sẽ hơn. Cách đây 5 năm,
nhiều hành khách đều kêu ca về việc đi xe khách đường dài bị nhồi nhét, dừng ăn tối không
ngon, chỗ đi vệ sinh không hợp lý. Nhưng năm ngoái khi mình đi Tây Nguyên mình thấy mọi
vấn đề đều không có gì phải kêu ca. (Không hiểu do mình may mắn hay do dễ tính, he he).
Di chuyển trong Thành phố Buôn Mê Thuột
Đối với mỗi chuyến đi, điểm dừng chân đầu tiên và khách sạn ở Buôn Mê Thuột của các
bạn thường sẽ là khu vực trung tâm, với Đak Lak đó chính là thành phố Buôn Ma Thuột. Khi
đến Buôn Ma Thuột, các bạn có thể dễ dàng di chuyển từ sân bay hay bến xe vào khu vực
Trung tâm thành phố bằng taxi hoặc xe ôm.
Sân bay Buôn Mê Thuột vào trung tâm thành phố
Từ sân bay Buôn Ma Thuột vào trung tâm thành phố – Ngã 6 Tượng đài Chiến thắng Buôn
Ma Thuột, khoảng 10km, đa phần khách sẽ đi taxi vào thành phố, theo kinh nghiệm của
mình thì các bạn gọi xe chạy theo đồng hồ, không nên đi trọn gói vì thường đắt hơn (không
giống dịch vụ taxi ra Nội Bài từ Hà Nội). Taxi ở đây không có hiện tượng đi vòng vèo để lấy
thêm tiền của khách, nhưng để chắc ăn các bạn vẫn nên xem bản đồ trước, tránh trường
hợp không biết một tý thông tin gì ở nơi đến cả. Trong khu vực sân bay thì không có xe ôm
nhưng nếu các bạn muốn đi xe ôm thì có thể đi ra phía ngoài của sân bay, cạnh đường lớn
thì có thể đi xe ôm vào trung tâm.
Nếu các bạn đặt phòng nghỉ ở các khách sạn lớn 3-4* như Sài Gòn – Ban Mê, Dakruco,
Đam San… thì các khách sạn này đều có dịch vụ đón hoặc đưa khách tới sân bay.

Từ bến xe vào trung tâm
Từ bến xe thì đơn giản hơn, vì bến xe chỉ cách Trung tâm thành phố khoảng gần 4km, nằm
cùng trên trục đường Nguyễn Tất Thành nên các bạn có thể đi xe ôm hoặc taxi tùy thích.
Tất nhiên mình khuyên các bạn trước khi di chuyển từ điểm này sang điểm khác, các bạn
nên xem trước quãng đường mình cần đi trên google maps, để tránh việc các bạn không
biết một tý gì về đường đi, điểm đến, sẽ là một điểm gây khó khăn cho chuyến đi của các
bạn.
Di chuyển trong thành phố
Để di chuyển chủ động di chuyển trong thành phố hoặc di chuyển sang các huyện khác của
tỉnh Đak Lak, các bạn có thể thuê xe máy với giá 120-150k/ngày tùy xe số hay xe ga.
– Thuê xe máy ngay tại Khách sạn, Nhà nghỉ mình ở đó bằng cách hỏi ở quầy lễ tân hoặc
bảo vệ.
– Thuê qua các dịch vụ cho thuê xe máy:
Thuê xe máy ở Buôn mê thuột
•
Bác Tiến: 0913 458537.
•
Anh Cường: 0984 222441 (ngõ 587 Lê Duẩn).
•
Anh Bo: 0944 070044 (98/9 Ywang).
Nhưng nếu thuê xe của các dịch vụ bên ngoài này, các bạn nên gọi điện đặt trước và trao
đổi kỹ càng các thông tin về xe để khi nhận xe không bị thất vọng.
Khi di chuyển sang các huyện khác của tỉnh Đak Lak, ngoài việc thuê xe máy các bạn có thể
bắt xe bus từ đường Lê Hồng Phong (sau lưng Bảo tàng, đối diện trường THPT chuyên
Nguyễn Du).
– Krong Pak – Buôn Ma Thuột, 22k.
– Xe bus chất lượng cao Buôn Ma Thuột – M’Drak, 42k.
– Buôn Ma Thuột – Buôn Trấp, 16k.
– Buôn Ma Thuột – Lak, 23k.
– Buôn Ma Thuột – Krong Bông, 23k.
– Buôn Ma Thuột – Cư M’gar, 21k.
– Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn, 19k.
– Buôn Ma Thuột – Krong Nô, 20k.
– Buôn Ma Thuột – Đak Mil, 24k.
– Buôn Ma Thuột – Cư Jut, 12k.
– Buôn Ma Thuột – Cư Kuin, 12k.
Riêng tuyến Buôn Ma Thuột – Buôn Hồ các bạn đón xe ở đường Lê Thánh Tông, gần hội
sở Vietcombank. Thường cứ 15-30’ sẽ có một chuyến xe.
Thuê xe ô tô ở Buôn ma thuột
Ngoài ra, nếu các bạn là một nhóm đi du lịch thì có thể thuê xe ô tô riêng để di chuyển từ
điểm này sang điểm khác. Các bạn có thể thuê của Khách sạn mình ở hoặc tham khảo một
vài công ty Vận tải dưới đây:
– Công ty Trúc Lâm: 96 Lê Thánh Tông, 0500 3916399 – 0943909574.
– Công ty Hoàng Nguyên: 0500 3955025 – 0983 283535.
– Công ty Thùy Dung: 0500 2461111.
Nhưng các bạn nhớ thỏa thuận giá cả, việc trả tiền xăng, lệ phí cầu đường, dừng đỗ…
trước với nhà xe. Thường thuê xe ô tô trọn gói theo ngày thì khách không phải trả tiền đổ
xăng nhưng phải thỏa thuận trước là đi trong vòng bao nhiêu km, dừng mấy điểm và lịch
trình cụ thể như thế nào.
Quán ăn ngon ở Thành phố Buôn Ma Thuột
Mình có một người bạn là dân bản địa ở đây thì có chia sẻ về việc khách du lịch thích
thưởng thức thịt rừng Buôn Ma Thuột. Nhưng thực tế thì thịt rừng bây giờ không hề săn bắt
được nhiều trong tự nhiên nên nếu các bạn có người quen ở đây dẫn đi thì may ra mới
đúng là thịt rừng. Còn nếu chỉ là khách bình thường vào quán gọi món thì có thể cũng chỉ là
thịt nuôi mà thôi. Cá nhân mình không phân biệt được rõ ràng, thì thấy quan trọng là thưởng
thức trong không khí núi rừng Tây Nguyên thì cũng đặc biệt hơn rồi.

Quán ăn ngon trong trung tâm thành phố:
- Thịt rừng nướng ở quán Tú Nhi, trên đường Ngô Quyền.
- Quán Cà Te, 158 Lê Thánh Tông, các bạn nên thử món bò nhúng me.
- Lẩu mắm ở 72 đường Phan Chu Trinh.
- Lẩu bò trên đường Bà Triệu.
- Nếu muốn ăn buffet, các bạn có thể vào Làng Cà phê Trung Nguyên vào tối thứ 7 và
tối Chủ nhật hàng tuần, tiệc buffet ở đây bao gồm hơn 50 món, có nhiều món đặc
sản Đak Lak như ếch om cà đắng hay các món đặc trưng của Làng cà phê như cánh
gà sốt cà phê, cơm chiên cà phê…
- Nếu muốn ra khu trung tâm, có rất nhiều quán để các bạn lựa chọn thì có thể ra
đường Ngô Quyền, Lê Thánh Tông hoặc Đào Duy Từ vào buổi tối, có vô số các loại
món, giá cả chấp nhận được.
Còn Buôn Ma Thuột có nhiều món ăn nhẹ, ăn trưa hấp dẫn vừa rẻ vừa ngon mà các bạn
nên thử:
- Cơm gà Amateur 251 Hoàng Diệu.
- Bún đỏ ở Phan Đình Giót.
- Bún bò Huế ăn sáng (nghe nói nổi tiếng nhất BMT luôn) ở góc đường Lê Thánh
Tông – Ngô Đức Kế, nhưng giá những 40k/tô.
- Bún thịt nướng ở ngã tư Hoàng Diệu – Nguyễn Trãi, bán buổi chiều đến tối. Hoặc
quán Mai trên đường Điện Biên Phủ, gần chùa Kỳ Viên.
- Bún cá Cây Sao, 170A Lý Thường Kiệt.
- Hủ tiếu và bánh mỳ bò kho ở ngã tư Y Jut – Phan Bội Châu. Đối diện có quán cơm
Tấm.
- Bánh canh gà ở ngã tư Phan Bội Châu – Đào Duy Từ. Đối diện có quán Bánh Xèo
nhưng nhìn không được sạch sẽ lắm.
- Bánh xèo Ninh Hòa, cuối đường Quang Trung, khoảng 7-8h là hết rồi nên các bạn
nên đến sớm.
Ăn vặt buổi tối các bạn có thể đến khu chợ đêm Ngã 6, ngay đầu chợ đêm có một quán đồ
nướng ngon và rẻ nhưng cần chú ý túi xách, điện thoại của mình. Hoặc khu đường Y Jut,
Phùng Chí Kiên, Phan Bội Châu.
Nhắc đến Buôn Ma Thuột hay Đak Lak thì các bạn cũng không thể bỏ qua việc thưởng thức
cà phê ở vùng đất xuất khẩu tới 60% tổng sản lượng cà phê của cả nước. Nhiều bạn nói
vào Làng cà phê Trung Nguyên đắt nhưng mình nghĩ đây cũng là một điểm rất đáng đến để
thưởng thức cà phê. Giá thì tất nhiên là sang chảnh giống tất cả các quán khác trong hệ
thống cà phê Trung Nguyên nhưng không gian phải nói là có một không hai. Các bạn có thể
vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa thưởng thức không gian yên tĩnh, xưa cũ của nơi này. Vừa
được giới thiệu cách phân biệt các loại hạt cà phê khác nhau, rồi lúc về có thể mua cà phê
hạt, cà phê bột để làm quà cho người thân, bạn bè nữa. Tuy nhiên, với kiểu người mê mẩn
cà phê như mình thì mua trong Làng cà phê rất dễ bị dụ mua nhiều, mua loại đắt. Làng cà
phê chia thành nhiều khu và có cả khu ẩm thực như mình giới thiệu phía trên.
Ngoài ra cũng có các quán khác mà các bạn có thể thưởng thức cà phê ngon như:
– Thiên đường cà phê Mêhycô, 19/3 Nguyễn Văn Cừ.
– Vị đắng, 21 Mai Hắc Đế.
– Không gian xưa, 87 Y Ngông.
– Hẻm cà phê, 6/3 Lê Đại Hành.

