
   Bali - hòn đảo hoang sơ nằm ở Ấn Độ Dương, nơi thời tiết ấm áp quanh năm với bãi biển dài đầy 

cát trắng, những ngôi đền có kiến trúc đẹp mắt… sẽ mang lại nhiều thú vị bất ngờ cho du khách 

    Được mệnh danh là viên ngọc quý của đất nước Indonesia, Bali không chỉ thu hút khách du lịch 

bởi vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng mà còn mang nhiều giá trị văn hóa linh thiêng. Chẳng có gì tuyệt 

vời hơn khi lựa chọn nghỉ dưỡng ở các khu vực gần bãi biển để tận hưởng làn nước biển xanh 

trong bên bờ cát trắng thơ mộng của Bali. 
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Ngày 1: 16/6 TP.HCM   BALI            Ăn 2 bữa 
 

 05:15 HDV H&H TRAVEL  đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp 

chuyến bay đi DENPASAR BALI. chuyến bay VJ893  SGN DPS  08:05 13H05  đi 

BALI, khởi hành lúc 08h05.  

 13H00: Đến sân bay quốc tế Ngurah Rai, xe và hướng dẫn viên đón quý khách đi ăn 

trưa. Sau đó về Resort 4 sao  nhận phòng. Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương, 

tự do nghỉ ngơi và khám phá đảo Bali về đêm.  
 

Ngày 2:17/6 Bali – Tampak Siring – Tanah Lot   Ăn 3 bữa 

 

 Khởi hành: 16 /6 -19/6  

 VJ893: SGN-DPS 08.05 – 13.05 

 VJ894:DPS-SGN 14:05 – 17H05 

 



 Sau bữa sáng, xe và hướng dẫn viên đón đoàn đi thăm quan thăm quan thành phố du khách 

còn có dịp tham quan ngôi làng Ubud – ngôi làng với kỹ nghệ vải Batik nổi tiếng .Tiếp đó 

thăm quan làng Celuk nơi diễn ra những chương trình triển lãm vàng và bạc thú hút đông 

đảo khách quốc tế. Quý Khách sẽ tiếp tục tham quan ngôi làng khắc gỗ của làng MAS. Tại 

đây sẽ được chiêm ngưỡng những điêu khắc tinh xảo của các nghệ nhân Bali. 

 Quý khách có thể thưởng thức bữa trưa tại Ubud. Sau đó quý khách tham quan Batuan 

Temple - Đền Batuan, được người dân địa phương gọi là „Pura Puseh lan Pura Desa Adat 

Batuan, là một địa điểm nổi bật trong ngôi làng mang tên Batuan, nổi tiếng với nghệ thuật 

và tranh vẽ truyền thống của người Balan. 

 Sau bữa trưa quý khách tiếp tục tham quan: Tampak siring- là một ngôi đền Hindu nằm 

trong một thung lũng giữa hai quả đồi ở làng Manykaya quận Tampak Siring. Đền suối 

thiêng còn có tên gọi khác là Tirtha Empul có vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh 

thần của người dân địa phương, đây được coi là nơi làm tan biến những ảnh hưởng xấu 

trong cuộc sống và làm thanh lọc tâm trí, linh hồn con người. 

 Trên đường về Quý Khách có thể chụp hình với ruộng bậc thang Tegalalang. Xe tiếp tục 

di chuyển đưa quý khách đến với ngôi đền linh thiêng Tanah Lot - được xây dựng trên 

một một miệng núi lửa gồ ghề giữa biển vào thế kỷ XVI bởi những tu sĩ Bà La Môn. 

 Sau bữa tối, Quý khách có thể tự do khám phá thành phố về đêm.  
 

Ngày 3: 18/6 Đảo Rùa – Pandawa Beach   Ăn 3 bữa 
 

 Sau bữa sáng, sẽ được tham quan và tự do tắm biển trên bãi 

biển Pandawa Beach - khu du lịch Nam Kuta và một trong 

nhiều bãi biển nổi tiếng ở Bali. Pandawa được mệnh danh là 

“bãi biển bí mật” ở thị trấn Kutuh. Du khách đến đây có thể 

thuê những chiếc ghế lớn nằm thư giãn, hoặc chơi trò lướt 

sóng. Cách đó vài trăm mét, có một hang động nhân tạo cùng 

nhiều bức tượng về anh hùng thời Mahabaratha. 

 Sau bữa trưa, xe và hướng dẫn viên đưa Quý khách đến thăm 

quan  Đảo Rùa. Tại đây Quý khách chắc chắn sẽ có được 

một trải nghiệm khó quên trên tàu đáy kính khám phá khung 

cảnh đại dương trong hải trình đến thăm Đảo Rùa – nơi được 

xem là vương quốc của nhiều loài rùa quý hiếm còn sót lại 

trên thế giới và giống rùa biển đặc trưng ở Indonesia. 

 Bữa tối Quý khách ăn tối trên bãi biển. Tại đây có thể ngắm cảnh hoàng hôn xuống với 

những tiếng sóng biển rì rào và thưởng thức các điệu múa truyền thống của Indonexia. 

Nghỉ đêm tại khách sạn. 
 

Ngày 4:19/6 Bali  – Vietnam                                     Ăn 2 bữa 

 Sau bữa sáng tại khách sạn, Quý khách tự do nghỉ ngơi hoặc đi mua sắm. Đến giờ hẹn, xe 

và hướng dẫn viên đón đoàn ra sân bay làm thủ tục trở về Việt Nam VJ894:DPS-SGN 

14:05 – 17H05 Kết thúc chương trình. Hẹn Gặp Lại Quý Khách. 

 

 



 

 

 

 

 

Giá tour bao gồm: 
• Vé máy bay khứ hồi hãng hàng không vietjet air 

• Hành lý xách tay 07 kg và hành lý ký gửi 20 kg/khách 

• Thuế phi trường 2 nước, thuế an ninh, phụ phí xăng dầu 

• Khách sạn 4 sao cao cấp: Eden Kuta hoặc tương đương 

• Xe điều hòa mới, hiện đại đưa đón và tiễn sân bay, tham quan các điểm du lịch theo chương 

trình 

• Các bữa ăn đặc sắc và phí tham quan theo chương trình 

• Hướng dẫn viên tiếng Việt và hướng dẫn viên bản địa (nói tiếng Anh), nhiệt tình suốt tuyến 

• Phí bảo hiểm du lịch Quốc tế (bảo hiểm tính mạng do tai nạn gây ra theo qui định bảo hiểm du 

lịch Việt Nam) 

• Quà tặng: nón du lịch - bao đựng hộ chiếu - tem hành lý 

 Giá tour không bao gồm: 

 

• Hộ chiếu: còn hạn trên 06 tháng 

• Xe vận chuyển ngoài chương trình 

• Điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách sạn và các chi phí cá nhân khác. 

• Thuốc men, bệnh viện, chi phí cá nhân của Quý khách ngoài chương trình, nước uống (nước 

ngọt, bia, rượu) 

• Tiền bồi dưỡng cho HDV và lái xe: 20 USD/khách/trọn Tour. 

• Phụ phí phòng đơn (nếu khách ở 1 khách/phòng) 

• Chi phí phát sinh nếu chuyến bay bị hủy trong trường hợp bất khả kháng: thiên tai, thời tiết, 

đình công,… 

• Các chi phí không được đề cập trong mục bao gồm 

Lƣu ý: Trong trường hợp chỉ có 1 khách (người lớn) đi với 1 trẻ em dưới 11 tuổi (không có chế 

độ giường riêng), Quý khách vui lòng thanh toán thêm để bé có chế độ giường riêng. 
 

 

 

 

 

GIÁ TOUR CHO 01 KHÁCH   (đơn giá VNĐ) 

NGƢỜI LỚN 

Từ 12 tuổi trở lên 

TRẺ EM 

Từ 02 11 tuổi 
TRẺ EM 

Dưới 02 tuổi 

GIÁ TOUR 10.688.000 3.500.000 

11.988.000 Ngủ chung giƣờng với ngƣời lớn 

PHỤ THU PHÒNG ĐƠN :  4.088.000 VNĐ/khách/hành trình 

Do điều kiện khách quan bất khả kháng tại các điểm đến (trục trặc hàng không, thiên tai, an ninh 

chính trị…) thứ tự các điểm tham quan trong chương trình của Quý  khách có thể phải thay đổi 

cho phù hợp. Tuy nhiên, tổng số điểm tham quan & điểm đến vẫn đảm bảo đầy đủ cho quý khách 

theo đúng chương trình tour mà   đã chào bán! 

 

 


