
 

 

Núi Lửa Kintamani - Đền Tampak Siring - Tanah Lot - Melastic Beach 



NGÀY 01: TP.HCM – BALI  (Ăn trưa nhẹ, tối) 

 Trưởng đoàn sẽ đón khách tại ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục đón chuyến 

bay đi Bali  

 Đến sân bay quốc tế Ngurah Rai, xe và hướng dẫn viên đón quý khách đi tham quan di 

chuyển đi ngắm hoàng hôn tại ngôi Đền Uluwatu, nằm cạnh vách đá của một cao nguyên 

250 feet trên sóng của Ấn Độ Dương.  

 Quý khách dùng bữa ăn tối. Sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.  

NGÀY 02: BALI – KDL KINTAMANI  (Ăn sáng, trưa, tối) 

 

 Dùng điểm tâm. Đoàn khởi hành đi tham quan: 

 Khu du lịch Kintamani Volcano với trải nghiệm thú vị là được ngắm nhìn toàn cảnh ngọn núi 

lửa.  

 Ngôi làng Ubud–ngôi làng với kỹ nghệ vải Batik nổi tiếng. Quý khách sẽ được trải nghiệm 

Bali Swing (xích đu) tại Ubud. (chi phí tự túc ) 

 Tiếp đó thăm quan làng Celuk nơi diễn ra những chương trình triển lãm vàng và bạc 

thú hút đông đảo khách quốc tế.  

 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.  

 TAMANI và khu vực lòng hồ xung quanh nó. 

 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 ăn tối, Quý khách nghỉ ngơi và tự do khám phá Bali về đêm.  

 

NGÀY 03: D’TUKAD CLUB - MELASTIC BEACH  (Ăn sáng, trưa, tối) 

 Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Quý khách khởi hành tới D’Tukad 

Club thuộc làng Bongkasa. Nơi đây sẽ cho Quý khách một cái nhìn 

toàn cảnh tuyệt đẹp về làng và thung lũng tại Bali. Quý khách tự túc 

thư giãn, chụp hình với tổ chim hoặc thử sức với “xích đu tử thần+ 

hồ bơi tử thần” (chi phí tự túc) 

 Ăn trưa với món cơm sườn đặc trưng tại đây. 

 Ghé thăm Bãi Biển Melastic Beach: nơi có địa hình ấn tượng và các 

đặc điểm đá vôi nhân tạo có một không hai tại khu vực ven biển này. 

Những vách đá khổng lồ đã bị cắt xuyên qua để nhường chỗ cho 

những con đường nhựa uốn lượn và mịn màng dẫn xuống bãi biển. 

Nước biển Pandawa là sự kết hợp kỳ lạ của màu xanh lam và màu 

xanh lá cây, vì nông dân trồng rong biển địa phương dọc theo bãi 

biển. Vào những ngày trời trong, có gió nhẹ, đây là một nơi tuyệt vời 

để bơi lội. 

 Quý khách ăn tối trên bãi biển Jimbaran. 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 Indonesia. Nghỉ đêm tại khách 

sạn. 

NGÀY 04: BALI – TP.HCM (Ăn Sáng) 



 Dùng điểm tâm tại khách sạn.  

 Quý khách tự do nghỉ ngơi tắm biển hoặc đi mua sắm. Đến giờ hẹn, làm thủ tục trả phòng. 

Xe và hướng dẫn viên đón đoàn tham quan cửa hàng Krishna, ra sân bay làm thủ tục trở về 

Tp.Hồ Chí Minh. 

 Quý khách ra sân bay đáp chuyến bay. Đến sân bay Tân Sơn Nhất, Tp.Hồ Chí Minh, làm thủ 

tục nhập cảnh, nhận hành lý cá nhân.  Kết thúc chương trình,  chia tay đoàn và mong hẹn gặp 

lại.   

Chú ý : Thứ tự chương trình có thể thay đổi theo sự sắp xếp của CTY để phù hợp với tình hình 

thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan đã nêu trong chương trình.   

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

GIÁ TOUR 

Người lớn  

(Từ 11 tuổi trở lên) 

Trẻ em  

(Từ 5-10 tuổi) 

Em bé  

(Dưới 2 tuổi) 

9.290.000 đ 6.968.000 đ + Thuế & vé 

100% 

2.787.000 đ + Thuế & vé 100% 

 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

 Vé máy bay khứ hồi theo đoàn ( SGN – DPS – SGN). 

 VJ893    08:15       13:05 

 VJ894    14:05       17:05  

 Hàng không: Vietjet Air  

 Hành lý ký gửi 20kg khứ hồi + Hành lý xách tay 7kg. 

 Thuế phi trường hai nước , phí An ninh, phụ phí xăng dầu (~149 USD).  

 Ăn uống, lưu trú, tham quan theo chương trình. 

 Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao hoặc tương đương  

 Bali: Bedrock hotel/ /Bliss Surfer//Grand Kesambi Resort v.v… (hoặc tương đương) 

 Xe đưa đón theo chương trình. 

 Nón và bao hộ chiếu. 



 Trưởng đoàn và hướng dẫn viên suốt tuyến. 

 Phí bảo hiểm tai nạn du lịch nước ngoài đã bao gồm covid. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Hộ chiếu phải còn hạn trên 06 tháng ( phải còn nguyên vẹn, không chỉnh sửa ). 

 Hành lý quá cước quy định như đã nêu trên. 

 Chi phí cá nhân (phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, phí khuân vác hành lý, …) 

 Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất và các show diễn về đêm tại Bali. 

 Tiền típ hướng dẫn viên và tài xế địa phương :   480.000 VNĐ/khách (~ 20 USD).

  

 Phụ thu phòng đơn  :   2.100.000 VNĐ/khách (~ 90 USD). 

 Phí visa nhập cảnh Việt nam (VK + NN) 1 tháng 1 lần  :   1.440.000 VNĐ/khách (~ 60 

USD/khách). 

 Các chi phí tham quan ngoài chương trình.  

 Chi phí phát sinh nếu chuyến bay huỷ trong trường hợp bất khả kháng: thiên tai, thời tiết, đình 

công,… 

 Xác nhận tiêm ngừa Vaccine Covid-19 đã tiêm đủ 2 mũi trở lên. Kết quả xét nghiệm âm tính 

với Covid-19 bằng hình thức RT-PCR được cấp trong vòng 72h trước khi khởi hành Việt Nam. 

(Có mã code QR) – Đối với người chưa tiêm. 

 Chứng nhận tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin Covid, mũi thứ 2 cần tiêm ít nhất 2 tuần trước khi đên 

Bali (Trẻ em dưới 12 tuổi chỉ cần PCR test)  

 Kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48h trước khi đến sân bay, bản song ngữ có mộc 

và thông tin hộ chiếu 

 Test covid tại sân bay BALI: chỉ áp dụng khách từ 37.5 độ và có biểu hiện Covid. 

 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm và không hoàn lại chi phí tour trong trường hợp Quý khách 

bị Công An QLXNC nước sở tại hoặc Việt Nam từ chối xuất nhập cảnh vì bất kỳ lí do nào. Quý 

khách vui lòng chịu những chi phí phát sinh. 

QUY ĐỊNH GIÁ VÉ TRẺ EM 

 

Đối với trẻ em (Tính theo ngày sinh): 



 Từ dưới 02 tuổi : 30% giá tour + thuế & vé 100%  ( ngủ chung giường với người 

lớn )  

 Từ 02 tuổi đến dưới 11 tuổi : 75% giá tour + thuế & vé 100%  ( ngủ chung giường với người 

lớn )  

 Từ 11 tuổi trở lên   : Bằng giá người lớn. 

ĐIỀU KIỆN HUỶ TOUR 

 

Điều kiện huỷ tour ( Không tính thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ ) : 

 Hủy tour ngay sau khi đóng cọc mất 100% tiền cọc. 

 Hủy tour trước khởi hành 15 ngày mất 75% giá tour. 

 Huỷ tour trước khởi hành 10 ngày mất 100% giá tour. 

Lưu ý: 

 Tất cả khách hàng tham gia tour đều phải có đầy đủ hộ chiếu và giấy tờ tùy thân khi xuất cảnh. 

 Trong những trường hợp khách quan như : khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay 

đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì Cty sẽ 

giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không 

chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh. 

 Khi vé máy bay đã xuất, quý khách có nhu cầu thay đổi tên khách hàng. Công ty sẽ kiểm tra 

vé máy bay mới và thu theo số tiền vé máy bay mới. 

 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, cty sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ đoàn (15 khách 

người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 15 khách, cty 

sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 4 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày 

khởi hành mới, hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền khách đã đăng ký trước đó. 

 Đối với khách hàng từ 70 tuổi đến 85 tuổi, gia đình và quý khách phải cam kết đảm bảo tình 

trạng sức khỏe với Cty chúng tôi trước khi tham gia tour. Nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra trên 

tour, Cty sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi tình huống và không nhận mua bảo hiểm dành 

cho khách từ 70 tuổi trở lên. 

 Trường hợp quý khách bị từ trói xuất cảnh hay nhập cảnh vì lý do cá nhân. Cty sẽ không chịu 

trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

 Quý khách không được tách đoàn trong suốt chuyến tham quan. 



 Quý khách mang THẺ XANH (PERMANENT RESIDENT), ALIEN’S PASSPORT, 

TRAVEL DOCUMENT v.v… khi đăng ký tour không trình báo, khi không xuất cảnh được, 

công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm và không hoàn trả tiền tour. 

 Quý khách dưới 18 tuổi phải có Bố Mẹ hoặc người nhà trên 18 tuổi đi cùng. Trường hợp đi 

với người nhà phải nộp kèm giấy ủy quyền được chính quyền địa phương xác nhận (do Bố Mẹ 

ủy quyền dắt đi tour). 

 

  CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN THẬT THÚ VỊ & VUI VẺ 

 


