
TOUR BAO GỒM CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM
• Vé máy bay khứ hồi với Thuế phi trường, lệ phí an ninh,

xăng dầu hàng không
• 7kg hành lý xách tay
• Chi phí ăn uống 3 bữa chính
• Khách sạn 3-4* người/phòng
• Phương tiện vận chuyển : xe 16 chỗ
• Hướng dẫn viên Việt Nam
• Bảo hiểm du lịch mức bồi thường 300.000.000đ
• Đặc biệt: Quà tặng Sinh nhật nếu ngày sinh quý khách

trùng một trong các ngày tham quan

• Chi phí ở phòng riêng
• Các chi phí cá nhân : Simcard, wifi, giặt ủi, taxi
• Tiền bồi dưỡng cho HDV 25USD/khách/tour
• Chi phí phát sinh nếu chuyến bay bị huỷ trong trường

hợp bất khả kháng: thiên tai, thời tiết
• Ăn uống (ngoài chương trình)

12.990.000 VNĐ
/KHÁCH



LỊCH TRÌNH CHI TIẾT
NGÀY 1: HO CHI MINH – BALI DENPASAR
6:00AM Quý khách tập trung tại sân bay. HDV đón quý khách
tại Ga Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục đáp chuyến
bay đi Bali .

Đến Bali, nhập cảnh đoàn tham quan đền Tanah Lot (tour đã
bao gồm vé vào cổng): Được dịch từ tiếng Anh-Tanah Lot là
một khối đá ngoài khơi đảo Bali của Indonesia. Đây là nơi có
ngôi đền hành hương của người Hindu cổ Pura Tanah Lot, một
biểu tượng du lịch và văn hóa nổi tiếng để chụp ảnh. Buổi tối
về KS nghỉ ngơi

NGÀY 2: NUSA PENIDA
Buổi sáng: ăn sáng tại khách sạn
lên xe đi tour Nusa Penida phía Tây: tham quan sống lưng
khủng long, bãi biển cổng Tò Vò Broken beach, hồ bơi tự
nhiên giữa biển Angel Billabong & bãi biển Crystal nơi bạn
được tha hồ tắm biển cát trắng cùng lặn ngắm san hô..

Buổi chiều: về lại Kuta về KS nghỉ ngơi



NGÀY 3: TAMPAK SIRING ,TEGALALANG

Buổi sáng: tham quan Đền Tampak Siring (hay còn gọi Suối
thần Tampaksiring , tour đã bao gồm vé vào cổng) là một
ngôi đền thiêng, rất nhiều người theo đạo Hindu luôn mong
ước có một lần được tới đây để được tắm mình qua 12 dòng
chảy thiêng liêng cầu mong được thần linh ban phước, phù
hộ

Ăn trưa : đặc sản cơm heo quay - uống rượu gạo địa phương

Buổi chiều: BuổitrưaThamquanđềnUlunDanu (tour đã bao
gồm vé vào cổng):: nằm soi bóng bên Hồ Bratan, sau lưng là
khung cảnh tráng lệ của một trong những đỉnh núi cao nhất
Bali. Là cánh cửa kỳ thú giúp du khách tìm hiểu về lịch sử,
văn hóa và tâm linh của người Bali

NGÀY 4: ULUWATU, PANDAWA

Sau buổi ăn sáng cùng đoàn, Sau buổi sáng đoàn tham quan
đền Uluwatu (tour đã bao gồm vé vào cổng): một trong những
ngôi đền cổ xưa và đền biển quan trọng nhất ở Bali. Không
nằm trên mặt biển như đền Tanah lot những Uluwatu lại nằm
trên một vách đá ở Tây Nam bán đảo Bukit

Buổi trưa tắm biển ở bãi biển Pandawa (tour đã bao gồm vé
vào cổng): một trong những bãi biển đẹp nhất Bali, tự do ăn
trưa và tắm biển cùng tham gia các trò chơi trên biển
Buổi tối về KS nghỉ ngơi & tự do

NGÀY 5: BALI – HO CHI MINH

Buổi sáng: Sau buổi sáng HDV hương dẫn đoàn ra sân bay
Denpasar đón chuyến bay về Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến đi



5 NGÀY 4 ĐÊM


