
 

 

Chương trình tham quan 

ĐẢO BALI  

Thiên đường 

nhiệt đới 

  NỔI BẬT : 

 Bay thẳng đến Bali, không transit 

 Đền Thiêng Tampak Siring 

 Đền Uluwatu 

 Khách sạn 4 sao 

 Đền Tanah Lot 

 Thưởng Thức BBQ Hải Sản Tại Biển Jimbaran. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NGÀY 01 

 

TP.HCM -  BALI 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

  

Buổi trưa: Quý khách tập trung tại Ga đi Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, Hướng dẫn viên  Go 

World Travel đón và đưa đoàn làm thủ tục bay chuyến VN641 lúc 11:10 sáng TP HCM 

đi Bali.  Đoàn dùng bữa ăn nhẹ trên máy bay. 

Buổi chiều: Quý khách tới sân bay Quốc Tế Ngurah Rai , Bali, làm thủ tục nhập cảnh. Xe và 

HDV địa phương đón khách tại sân bay.  

Thưởng thức bữa tối và nhận phòng nghỉ ngơi tại khách sạn.  

 

NGÀY 02 

 

KHÁM PHÁ BALI – ĐỀN SUỐI THIÊNG TAMPAK 

SIRING   

Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

  

Buổi sáng:  Ăn sáng tại khách sạn. Khởi hành tham quan: 

 Làng Batubulan - ngôi làng đậm nét nghệ thuật truyền thống và văn hóa của Indonesia, 

nằm trên hòn đảo du lịch Bali xinh đẹp, một vùng nông thôn nằm về phía tây vùng 

Gianyar của đảo Bali, nơi rất nổi tiếng về nét lịch sử và văn hóa, đặc biệt là điệu múa đầy 

tính nghệ thuật làm say lòng người.  

 Làng Celuk - nổi tiếng 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 rất đẹp. Tại đây, quý khách có thể mua 

được cho minh những món trang sức vừa ý với giá phải chăng. 

Buổi trưa:  Đoàn dùng bữa trưa kiểu buffet của người Indonesia và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng 

vĩ của núi lửa Kintamani. 

 Quý khách sẽ được trải nghiệm Bali Swing ( xích đu – chương trình tực túc) 

 Tham quan Đền suối thiêng Tampak Siring – với 12 dòng nước thánh có ý nghĩa quan 

trọng trong đời sống cư dân địa phương là địa điểm mà du khách không thể bỏ lỡ 

khi du lịch Bali. Không chỉ dân địa phương, người theo đạo Hindu từ khắp nơi trên thế 

giới khi tới Tampak Siring đều ước nguyện được tắm mình qua 12 dòng chảy thiêng 

liêng, để gột rửa bụi trần và được thần linh ban phước. 

 Trên đường về, quý khách chụp hình với ruộng bậc thang Tegalalang. 

Buổi chiều: Sau bữa tối, đoàn về khách sạn nghỉ ngơi, tự do khám phá thành phố về đêm.  

Nghỉ đêm tại Bali. 

 

NGÀY 03 

 

BIỂN TANJUNG BENOA – ĐỀN TANAH LOT 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

  

Buổi sáng:  Ăn sáng tại khách sạn. Xe đưa đoàn ra bến tàu, khởi hành tham quan: 

 Bãi biển Nusa Beach  - Khu vực tập trung những hoạt động giải trí biển của Bali, mang bạn đến 

với các trải nghiệm cảm giác mạnh như dù lượn, trượt nước, lướt ván,...chi phí chơi tự túc) 

Buổi trưa:  Quý khách ăn trưa tại nhà hàng, sau đó tiếp tục tham quan: 

https://transviet.com.vn/1544.TOUR-KHAM-PHA-HON-DAO-BALI-XINH-DEP


 

 

 Đền Tanah Lot – một trong những ngôi đền cổ nổi tiếng nhất Bali, vì những cảnh sắc buổi bình 

minh và hoàng hôn độc nhất vô nhị. Tự do mua sắm hàng lưu niệm tại Agung Bali/ Krisna Supermarket 

Buổi chiều: Thưởng thức tiệc tối tại nhà hàng địa phương, Về khách sạn nghỉ ngơi. 

 

NGÀY 04 

 

BALI – TP.HCM 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

  

Buổi sáng:  Ăn sáng tại khách sạn, trả phòng và xe đưa đoàn đi tham quan:  

 Đoàn đi tham quan Đền Uluwatu: ngôi đền cổ linh thiêng, nằm ở độ cao feet so với mực nước 

biển trên vách đá phía nam điểm hoặc Pura luhur. 

Buổi trưa:  Ăn trưa tại nhà hàng địa phương.  

 Xe và HDV địa phương tiễn quý khách ra sân bay Ngurah Rai để làm thủ tục bay chuyến bay 

VN 640 lúc 16:50 

Buổi chiều: Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, quý khách làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý, Trưởng đoàn 

chia tay quý khách, hẹn gặp lại quý khách ở chuyến du lịch tiếp theo. 

GIÁ TOUR VNĐ/KHÁCH 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

 VẬN CHUYỂN:   

 Vé máy bay khứ hồi, thuế phí an ninh, phí xăng dầu, thuế sân bay 2 nước 

Hành Lý : 20 kg ký gửi  + 07 kg xách tay cho 1 khách  

NGÀY KHỞI HÀNH NGƯỜI LỚN 
TRẺ EM 

từ 2 – 11 tuổi 

TRẺ EM 

Dưới 2 tuổi  

Tháng 4 11, 24 10.490.000 9.490.000 3.990.000 

Tháng 5 
11 9.990.000 8.990.000 3.990.000 

15 10.490.000 9.490.000 3.990.000 

HÈ  

30 tháng 5 

06, 29 tháng 6 

19 tháng 8 

10.990.000 9.990.000 3.990.000 

13, 18 tháng 6 

01, 08, 22, 29 tháng 7 

04 tháng 8 

11.990.000 10.990.000 3.990.000 

Tháng 9 
01 (Lễ 2/9) 10.990.000 9.990.000 3.990.000 

23 9.990.000 8.990.000 3.990.000 

Trẻ em dưới 2 tuổi: 3.990.000đ (thuế, phí sân bay) không có dịch vụ đi kèm, ngồi cùng với Bố 

Mẹ. Trẻ em ngủ chung giường với Bố Mẹ.  



 

 

 Xe máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình. 

 KHÁCH SẠN: KS 4* Tiêu chuẩn 2 Khách/ Phòng. (Trong trường hợp lẻ Nam hoặc 

Nữ, vui lòng báo cho Công ty du lịch ngay thời điểm đăng ký tour để biết thêm chi tiết) 

 ĂN UỐNG: theo chương trình, mỗi người 1 chai nước suối 500ml 

 HDV: Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm đi trọn tuyến 

 BẢO HIỂM: Bảo hiểm du lịch theo quy định của Bảo hiểm ( không áp dụng cho người trên 

70 tuổi ) 

 THAM QUAN: Giá tour đã bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan theo chương 

trình. 

 QUÀ TẶNG: Nón du lịch, nametag 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Tiền TIP cho HDV + Tài xế địa phương (4USD/Khách/ngày) 

 Hộ chiếu còn giá trị trên 06 tháng tính từ ngày về của chương trình du lịch 

 Chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại, minibar… 

 Visa tái nhập vào Việt Nam cho người nước ngoài hoặc khách Việt Kiều: phí xin công văn 

visa 230.000vnđ/   1 công văn/ 1 khách) Phần Phí Visa khách sẽ đóng riêng tại sân bay và 

nhận visa trực tiếp tại cửa khẩu vào ngày về. 

 Thuế VAT 

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ  HỦY TOUR 

(Không tính thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) 

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau:  

Hủy tour sau khi đăng ký: mất 100% tiền cọc tour . 

 Trước ngày đi 20 Ngày: 50% giá tour + visa nếu có 

 Trước ngày đi 15 Ngày: 70% giá tour + visa nếu có 

 Trước ngày đi 10 - 15 ngày: 100% giá tour + visa nếu có 

ĐIỀU KIỆN & HỘ CHIẾU KHI ĐĂNG KÝ TOUR 

 Hộ chiếu còn 6 tháng tính đến ngày đi tour về. 

 Hộ chiếu đảm bảo các yếu tố sau: hình ảnh không bị hư hỏng, mờ nhòe, thông 

tin đầy đủ, dù còn hạn sử dụng nhưng nếu hình ảnh bị mờ nhòe, vẫn không được xuất 

hay nhập cảnh ....trường hợp vào ngày khởi hành, Quý khách không được xuất hoặc nhập 

cảnh trong nước và ngoài nước công ty sẽ không chịu trách nhiệm và không hoàn tiền các 

khoản chi phí liên quan khác.  

 Khách quốc tịch Nước ngoài/ Việt kiều, vui lòng kiểm tra visa của khách vào việt nam nhiều 

lần hay 1 lần, Khách hàng làm visa tái nhập, ngày đi tour mang theo 2 tấm hình 4x6 , và 

mang theo visa vào việt nam khi xuất ,nhập cảnh. 

 Khi đăng ký tour, vui lòng cung cấp thông tin cá nhân trên hộ chiếu : Họ&Tên chính xác, 

ngày cấp, ngày hết hạn hộ chiếu, số điện thoại liên lạc ,địa chỉ liên lạc……. 

Lưu ý: 

 Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm 

bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình 

 Quý khách tự chịu trách nhiệm nếu bị từ chối nhập cảnh tại nước sở tại (mất 100% tiền 

Tour). 



 

 

LƯU Ý 

 Vào đầu tháng 11, Chính phủ Indonesia hạn chế sử dụng chai nhựa hoặc vật dụng bằng 

nhựa do không thân thiện với môi trường và rác thải nhựa mất rất nhiều thời gian để phân 

hủy. Cả nhà dặn khách chuẩn bị bình thủy tinh / bình giữ nhiệt,… để có thể đong nước uống 

khi khách di chuyển trên xe, bắt đầu hạn chế chai nhựa từ các cửa hàng cho đến nhà 

hàng,ks,… 

 Đối với khách trên 70 tuổi, quý khách sẽ đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (thay đổi tùy theo 

tour) 

 Giá tour quý khách có hộ chiếu nước ngoài bằng giá tour khách Việt Nam 

 Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, công ty sẽ 

không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour, Qúy khách tự chi trả chi phí phát sinh 

nếu có 

 Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan, khách sạn, có thể thay đổi cho phù 

hợp, tuy nhiên tổng số điểm tham quan trong chương trình vẫn đảm bảo đầy đủ 

 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Công ty du lịch 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, công ty sẽ thông báo cho khách trước ngày khởi hành 3 ngày và thỏa thuận lại 

ngày khởi hành mới. 

 Đây là chương trình du lịch thuần túy, Quý khách vui lòng KHÔNG ĐƯỢC TÁCH ĐOÀN 

mà không thông báo trước cho phía công ty du lịch tại Việt Nam, phí tách đoàn là 200 

usd/ngày/khách. Trong trường hợp quý khách tách đoàn  mà không thông báo trước, ngoài 

việc phải chịu phạt phí tách đoàn, Đây là vấn đề liên quan đến an toàn của du khách cũng 

như quy định xuất nhập cảnh, lưu trú của nước sở tại, vì vậy quý khách vui lòng thực hiện 

đúng quy định. 

 Theo quy định quý khách KHÔNG ĐƯỢC PHÉP để người thân hoặc bạn bè tham gia tour 

du lịch cũng như sử dụng dịch vụ (xe, khách sạn, ăn uống,…) trong suốt quá trình tham quan. 

Nếu phát hiện vi phạm, quý khách sẽ phải đóng phạt gấp đôi tiền tour/khách.   

 Chuyến bay và giờ bay có thể thay đổi giờ chót tùy thuộc vào các hãng hàng không. 

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

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

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

không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh. 


