
   

  

  

 
 

  
  

 
HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM ĐẶC BIỆT 2022 

 
 

“Thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày Khởi Hành  : Thứ 06 hàng tuần 

Thời gian  : 04 ngày 03 đêm 
Phương tiện  : Máy bay + Xe ô tô 

 
 
 



   

  

NGÀY LỊCH TRÌNH THAM QUAN 

NGÀY 1: 
 

TP.HCM  
- 

BALI 
 

(Ăn trưa trên 
máy bay và ăn 

tối) 

Sáng: Hướng dẫn viên đón Quý khách tại cổng D2, ga đi Quốc tế, sân bay 
Tân Sơn Nhất để làm thủ tục check-in đáp chuyến bay VJ893 SGN-DPS 
08:15 của hãng hàng không VietJet Air đi Bali. 
Trưa: Đến sân bay Ngurah Rai, đoàn làm thủ tục nhập cảnh, sau đó đi 
chuyển tham quan: 

• Đền Tanah Lot: Là một ngôi đền Hindu của người Bali trên đá nằm 
giữa biển, đây là ngôi đền được ghé thăm nhiều nhất trong thời gian 
hoàng hôn, do quang cảnh đẹp đến khó tin, là khoảnh khắc tuyệt vời 
mà bạn không muốn bỏ qua 

Tối: Đoàn dùng bữa tối đặc sản địa phương tại nhà hàng 
Sau đó xe đưa quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi tại, tự do 
khám phá đảo Bali về đêm. 

NGÀY 2: 
 

KINTAMANI 
– 

D’TUKAD 
RIVER 
CLUB 

 
(Ăn sáng, trưa, 

tối) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, sau đó làm thủ tục 
trả phòng. HDV sẽ đưa quý khách tham quan: 

• LÀNG UBUD: nằm giữa những cánh đồng lúa và khe núi dốc đứng ở 
chân đồi trung tâm của huyện Gianyar với làng nghề Batik nổi tiếng. 

• LÀNG CELUK: nổi tiếng ở Đảo Bali với nghề trang sức Vàng & Bạc có 
hàng trăm năm lịch sử. Nơi đây gồm nhiều nghệ dân thường chủ yếu 
là người dân đảo tay nghề cao truyền lửa tạo ra trang sức vàng & bạc 
nhiều mẫu mã khác nhau. 

• MASS: nằm ở phía đông đảo Bali, là một trong những ngôi làng 
chuyên chạm khắc gỗ với lối thiết kế tự nhiên, sản phẩm thể hiện giá 
trị nhân văn cao của các nghệ nhân nơi đây. 

• LÀNG KINTAMANI: ở Bali là một khu vực cao nguyên ở trung tâm 
núi Batur, ở độ cao 1.717m. Đây là địa chỉ lý tưởng để không khí nơi 
đây luôn mát mẻ và thích hợp với việc thư giãn. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa buffet tại Kintamani. Sau bữa trưa quý khách 
tiếp tục vui chơi 

• D’TUKAD CLUB: nơi đây sẽ cho Quý khách một cái nhìn toàn cảnh 
tuyệt đẹp về làng và thung lũng tại Bali. Quý khách tự do bơi, thư 
giãn, chụp hình với tổ chim hoặc thử sức với “xích đu tử thần” (chi 
phí tự túc) 

• RUỘNG BẬC THANG TEGALALANG: Trên đường về có thể chụp hình 
tại đây. Đến nay, ruộng bậc thang không chỉ là nơi canh tác mà còn 



   

  

là điểm thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp vừa nguyên sơ vô cùng bắt 
mắt. 

Tối: Đoàn dùng bữa tối đặc sản địa phương tại nhà hàng, sau đó xe đưa quý 
khách về khách sạn làm thủ tục nhận phòng nghỉ ngơi hoặc tự do dạo phố 
khám phá Bali về đêm.   

NGÀY 3 
  

BALI 
-  

THÁC 
AYUNG 

 
(Ăn sáng, trưa, 

tối)   

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Sau đó HDV sẽ đưa quý 
khách khởi hành đi tham  quan:  

• UBUD AREA – AYUNG WATER FALL: Chiêm ngưỡng cảnh tượng 
hùng vĩ của những dòng nước cao 15m chảy mạnh, bao quanh bởi 
một thung lũng xanh thẫm như một kiệt tác của thiên nhiên. Đây là 
một trong số ít thác nước ở Bali không nằm ở vùng cao nguyên.  

• TRẢI NGHIỆM CHÈO THUYỀN VƯỢT THÁC WHITE RAFTING: Quý 
khách sẽ có những trải nghiệm đặc biệt khi băng qua những cánh 
rừng già nhiệt đới trên dòng sông Ayung hiền hoà nhưng không 
kém phần quanh co uốn lượn tại Bali  

Trưa: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Đoàn tiếp tục tham quan. Đoàn khởi 
hành đi tham quan: 

• ĐỀN TIRTA EMPUL: Nằm ở trung tâm đảo Bali, vùng Tampaksiring 
gần đền Gunung Kawi. Ngôi đền Hindu này được xây dựng quanh 
một con suối và bể tắm đặc biệt. Đền được xây dựng từ thế kỷ thứ 10. 
Theo truyền thuyết của người Bali thì nước nguồn này được tạo ra 
bởi thần Indra khi thần đánh nhau với vua Mayadenawa. Nơi đây 
thường đông đúc với nhiều người tham gia vào các nghi lễ tắm đặc 
biệt mà người dân Bali gọi là  Melukat. 

Tối:  Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng Aston Kuta với thực đơn BBQ, phong 
phú, hấp dẫn dành riêng cho quý khách. 
Quý khách về khách sạn nghỉ ngơi, hoặc tự do tham quan khám phá 



   

  

(Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và tình hình 
giao thông, tuy nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ như chương trình đã đưa ra) 

Lưu ý: 
• Bali bỏ test PCR đối với người lớn đã tiêm ít nhất 2 mũi đầy đủ 
• Quý khách cần chuẩn bị: Chứng nhận tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin Covid, mũi thứ 2 cần 

tiêm ít nhất 2 tuần trước khi đến Bali (Trẻ em dưới 12 tuổi chỉ cần PCR test) 

 
BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

Giá: VNĐ/khách 

NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TOUR 
(Người Lớn đủ 11 

tuổi trở lên) 

GIÁ TOUR 
(Trẻ em đủ 2t đến 

dưới 11t) 

GIÁ TOUR 
(Em bé dưới 2t) 

Tháng Ngày 

Tháng 10 07, 21 

9.990.000 8.990.000 2.990.000 Tháng 11 04, 18 

Tháng 12 02, 16 

Lưu ý: Giá được báo tại thời điểm hiện tại, chưa được giữ chỗ 

NGÀY 4 
BALI   

- 
 TP.HCM  

(Ăn sáng, ăn trưa 
nhẹ trên máy 

bay)                                                                                 

Sáng:  Sau bữa sáng tại khách sạn, Quý khách làm thủ tục trả phòng, xe 
và hướng dẫn viên đón đoàn tham quan 

• CỬA HÀNG ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG: Quý khách tự do mua sắm tại 
với các sản phẩm lưu niệm và đặc sản đa dạng từ trái cây sấy, các mặt 
hàng thủ công mỹ nghệ. 

Đến giờ hẹn xe và hướng dẫn sẽ đưa quý khách ra sân bay về lại Việt Nam 
trên chuyến bay VJ849 DPS-SGN 14:05. Kết thúc chương trình, chia tay 
và hẹn gặp lại Quý khách ở những tour sau. 



   

  

ĐIỀU KIỆN KHI ĐĂNG KÝ TOUR 
G

IÁ
 T

O
U

R
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A
O

 G
Ồ

M
 1. Xe du lịch vận chuyển theo chương trình tham quan. 

2. Vé máy bay khứ hồi SGN–DPS–SGN/ Hãng hàng không Vietjet Air. 
Bao gồm: 07kg hành lý xách tay + 20kg hành lý ký gửi. 

3. Các bữa ăn theo chương trình. 
4. Khách sạn lưu trú tiêu chuẩn 4 sao: RAMADA BY WYNDHAM SUNSET 

ROAD… (hoặc tương đương),02 khách người lớn 1 phòng, trẻ em ngủ 
chung giường với người lớn, trường hợp khách đi lẻ sẽ ở ghép với khách 
khác hoặc sẽ phụ thu phòng đơn. 

5. Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình. 
6. Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường cao nhất 10.000 USD / vụ 

(Trẻ em dưới 5 tháng tuổi và người lớn trên 85 tuổi không được bảo hiểm) 
7. Phục vụ 01 chai nước suối/người/ngày 
8. HDV địa phương theo suốt tuyến. 

QUÀ TẶNG:  Nón du lịch 

G
IÁ
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Ồ
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1. Hộ chiếu (phải còn hạn trên 6 tháng kể từ ngày về Việt Nam). 
2. Hoá đơn GTGT. 
3. Phí phục vụ khi mang rượu bia, nước ngọt vào nhà hàng (nếu có). 
4. Chi phí cá nhân (điện thoại, giặt ủi, nước uống trong mini bar...). 
5. Các chi phí cá nhân không được đề cập trong mục bao gồm.  
6. Thức ăn, nước uống ngoài chương trình. 
7. Phụ thu phòng đơn (nếu có). 
8. Chi phí bồi dưỡng phục vụ Quốc tế bắt buộc: 5$/khách/ngày. 
10. Visa nhập cảnh Việt Nam (đ/v người nước ngoài): LIÊN HỆ TƯ VẤN. 
11. Visa nhập cảnh Indonesia (đ/v người nước ngoài): LIÊN HỆ TƯ VẤN. 
12. Chi phí phát sinh trong trường hợp chuyến bay bị huỷ. 

Q
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U
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 1. Quý khách vui lòng đặt cọc 70% tổng giá tour khi đăng ký. 
2. Hủy tour trước 20 ngày khởi hành, khách chịu phạt 70% tổng giá tour. 
3. Hủy tour trước 15 ngày khởi hành, khách chịu phạt 80% tổng giá tour. 
4. Hủy tour trong vòng 10 ngày khởi hành, khách chịu phạt 100% giá tour. 

 LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ TOUR  
✓ Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao 

gồm cũng như không bao gồm, các điều kiện hủy tour trong chương trình.  

✓ Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan có thể thay đổi hành trình linh 
động cho phù hợp tuy nhiên các tuyến du lịch vẫn đảm bảo đầy đủ. Các chuyến bay có 
thể thay đổi vào giờ chót tùy thuộc vào các hãng hàng không và thời tiết. 

✓ Trường hợp khách từ 70 tuổi phải ký giấy xác nhận sức khỏe và đi kèm 1 người thân từ 18 
– 55 tuổi. 

✓ Bali bỏ test PCR đối với người lớn đã tiêm ít nhất 2 mũi đầy đủ 



   

  

✓ Quý khách cần chuẩn bị: Chứng nhận tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin Covid, mũi thứ 2 cần tiêm 
ít nhất 2 tuần trước khi đến Bali. 

✓ Bali chấp nhận tất cả Vaccine của WHO (Không bao gồm Vaccine Cuba & Nga) 

✓ Trường hợp quý khách không được xuất cảnh hay nhập cảnh lý do cá nhân, chúng tôi sẽ 
không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.  

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN DU LỊCH 

THẬT THÚ VỊ VÀ VUI VẺ! 
 
 

 


