
 
 

 
 

Code: V.L.BALI05VJ.DPS  Thời gian: 05 Ngày 04 Đêm 
Hàng Không: Vietjet air  Khởi hành: Hàng Tuần 

 

❖ Bay thẳng tiết kiếm thời gian với hàng không Vietjet Air (Bảo gồm 20kg hành lý ký gửi + 

07kg xách tay)  

❖ 01 bữa ăn trưa đầu tiên trên máy bay vì Vietjet không bao giờ có ăn  

❖ Khám phá đảo Nusa Penida với sống lưng khủng long ( Kelingking) và bãi biển kim cương 

Diamond Beach, Breaken Beach… 

❖ Trải nghiệm văn hoá địa phương và mua sắm tại làng nghề thủ công mỹ nghệ độc đảo của 

dân đảo Bali  

❖ Check in cung điện nước Tirta Gangga với đàn cá Koi … 

❖ Check in cổng trời Lempuyang với độ cao 1.175m so với mặt nước biển … 

❖ Tận hưởng cảnh hoàng hôn trên cao nguyên Ubud … 

❖ Khám phá phố cổ Ubud về đêm 

❖ Khám phá những ngồi đền thiêng liêng nhất của đảo Bali: Đền Tanah Lot, đền Besakih … 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

NGÀY 01: HÀ NỘI – BALI, INDONESIA       (Ăn Trưa trên MB, Tối) 

 

06h30: Xe và HDV đón quý khách tại điểm hẹn trung tâm thành phố, khởi hành ra sân bay quốc tế Nội 

Bài đáp chuyến bay VJ997 lúc 10h05 đi Bali. Đoàn ăn trưa trên máy bay. 



 
 

16h30: Đoàn hạ cánh tại sân bay quốc tế Denpasar, Indonesia. Đoàn làm thủ tục nha ̣p cảnh, Xe và 

hdv địa phương đưa quý khách vè khách sạn 4* sao trung tâm biển Kuta 

Trên đường về khách sạn, quý khách sẽ ăn tối tại nhà hàng JIMBARAN BAY, và ngắm hoàng hôn 

trên bãi biển , vừa ăn vừa thưởng thức điệu múa truyền thống của người Bali bản địa.  

 

NGÀY 02: CÁC LÀNG VĂN HÓA – TAMPAK SIRING – SWING BALI      (Ăn 3 bữa) 

 

Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn thăm quan đảo Bali: 

Quý khách trả phòng và di chuyển đến cao nguyên Ubud 

Sau đó đi tham quan các điểm nổi bật ở Bali 

 Làng Celuk: Một trong những ngôi làng đại diện cho nghệ 

thuật đúc và làm đồ bạc vàng tại Bali.  

 Làng Mas: Làng nghề điêu khắc gỗ nổi tiếng ở Bali.  

 Suối thần Tampak Siring: Được coi là nơi linh thiêng nhát 

của Bali. Mọi người đến đây mong ước được gột rửa bụi trần 

dưới 12 dòng nước chảy thiêng liêng và cầu mong đấng thần 

linh ban phước lành cho cuộc sống của mình. 

 
Suối thần Tampak Siring 

 
Cung điện Ubud 

Chiều: Sau bữa trưa, đoàn thăm quan:  

 Swing at coffee Aloha Harum: Qúy khách có thể 

thưởng thức 6 hương vị caphe nổi tiếng của đảo Bali và 

5 kiểu xích đu swing, tổ chim khác nhau (chi phí tự túc 

nếu chơi swing hoặc uống cafe ). 

 Cung điện Ubud: Cung điện của vương quốc Ubud 

với những ngôi nhà truyền thống Bali. 

 Chợ nghệ thuật truyền thống: Năm ngay trung tâm 

Ubud với nhiều sản phẩm thủ công truyền thống. 

Tối: Sau bữa tối, đoàn nhận phòng tại khách sạn trên cao nguyên Ubud. 

Quý khách nghỉ đêm tại khách sạn 4* 

 

NGÀY 03: UBUD - ĐỀN LEMPUYANG – CUNG ĐIỆN NƯỚC TIRTA GANGGA - KUTA     (Ăn 3 bữa) 

 



 
 

Sáng: Qúy khách dậy sớm, tận hưởng không khí trong lành của núi rừng trên cao nguyên Ubud. 

Sau bữa sáng, đoàn trả phòng và khởi hành đi thăm quan các 

điểm trên cao nguyên Ubud: Đền Lempuyang (cổng thiên 

đường): Ngôi đền cổ và thiêng liêng nằm ở độ cao 1.175m so 

với mực nước biển. Du khách trải qua 1.700 bậc để lên đến khu 

đền chính, trên đường có rất nhiều đền nhỏ và bầy khỉ đuôi dài 

xám. Từ Lempuyang, quý khách có thể nhìn thấy ngọn núi lửa 

Agung lấp ló trong mây.  
Lempuyang Temple 

 
Cung điện nước Tirta Gangga 

 

Chiều: Sau bữa trưa, đoàn tiếp tục thăm quan và chụp 

hình tại Cung điện nước Tirta Gangga, nằm trên sườn 

núi phía đông của núi Agung, được ví như một mê cung 

với các đài phun nước và đàn cá Koi tung tăng. 

Đoàn ăn tối và nhận phòng check in Khách sạn 4* ở 

Kuta 

 

NGÀY 04: KHÁM PHÁ ĐẢO NUSA PENIDA – SỐNG LƯNG KHỦNG LONG      (Ăn 3 bữa) 

 

 

Sáng đoàn khởi hành đi Đảo NUSA PENIDA 

Nusa Penida là một hòn đảo nằm ở phía đông 

nam đảo Bali của Indonesia  

Khách hàng lớn tuổi có thể ở lại khách sạn tự do vui 

chơi mua sắm nếu không tham gia tour đảo. 

Sáng: Sau bữa sáng, Quý khách khởi hành ra bến 

tàu, khởi hành đi đảo Nusa Penida (~45p tàu chạy). 

Tàu đi mất 45 phút, nếu ai bị say sóng có thể ở lại 

khách sạn và báo HDV đặt ăn trưa tại khách sạn 

 

Sống lưng khủng long ( Keliking ) 

 



 
 

 

Broken Beach 

Đến nơi, đoàn chia làm các nhóm 6 người/nhóm 

lên ô tô, bắt đầu hành trình khám phá đảo Penida. 

Đoàn đến Diamond beach, bãi biển được mệnh 

danh là thiên đường của Penida với view toàn 

cảnh đẹp như tranh vẽ, du khách xếp hàng tại 

điểm chụp để có những bức hình đẹp hoặc men 

theo triền núi với các bậc cầu thang để xuống bãi 

biển, swing biển giữa các vách núi đẹp tựa tranh 

vẽ (chi phí swing tự túc ~20$).  

Sau đó khách ăn trưa trên đảo. Bữa trưa này mang 

tính chất tạm bợ vì trên đảo Nusa Penida không có 

sự lựa chọn nào tốt hơn. Có thể nói đây là bữa trưa 

TỆ nhất trong các bữa ăn. Duy nhất chỉ có vài món 

mà phía công ty không còn sự lựa chọn nào khác để 

đặt . 

Sau khi tham quan các cảnh trên đảo NUSA 

PENIDA, quý khách trở lại tàu cao tốc và trở về 

khách sạn. Ăn tối và nghỉ ngơi  

Khách sạn 4* ở Kuta 

 

 

 
Diamond Beach 

 

NGÀY 05: ĐẢO  BALI – HÀ NỘI – BAY CHIỀU TỐI                    (Ăn Sáng, Trưa) 

 

Sáng: Sau bữa sáng, đoàn thăm quan Đền Tanah Lot: 

Một trong bảy ngôi đền nổi tiếng trên bờ biển Bali, có 

lối nhỏ ra đền mỗi khi thuỷ triều lên thường bị nhấn 

chìm, khiến Tanah lot trở thành một hòn đảo nhỏ 

giữa Ấn Độ Dương. Tanah Lot được coi là biểu tượng 

tâm linh và kiến trúc của đảo Bali.  

  

Đền Tanah Lot 



 
 

 

Chiều: Sau bữa trưa, đoàn tự do mua sắm các sản phẩm lưu niệm và đặc sản đa dạng từ trái cây sấy, 

các mặt hàng thủ công mỹ nghệ tại Cửa hàng đặc sản địa phương Krishna hoặc Mall Bali Galeria. 

14h00: Sau bữa trưa, quý khách ra sân bay Denpasar đáp chuyén bay về Hà Nội lúc 17h30. 

21h55: Đoàn hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Xe đưa đoàn về điểm hẹn ban đầu. Kết thúc chương trình. 

Hẹn gặp lại quý khách trong những hành trình sau. 

 
GIÁ TOUR TRỌN GÓI TỪ: 11.390.000. VND/KHÁCH 

(Giá áp dụng cho đoàn ghép khách lẻ) 
 

KHỞI HÀNH GIÁ TOUR PHÒNG ĐƠN 

Tháng 6: 21, 28 ( đã full ) 12.990.000 1.600.000 
Tháng 7: 12, 26 ( đã full ) 12.990.000 1.600.000 
Tháng 7: 24 (full), 25, 28 (full) 12.990.000 1.600.000 
Tháng 8: 17, 23 11.990.000 1.600.000 
Tháng 8: 16 12.990.000 1.600.000 
Tháng 8: 30 12.590.000 1.600.000 
Tháng 8: 31 ( Lễ ) 12.990.000 1.600.000 
Tháng 9: 2 ( Lễ ) 12.990.000 1.600.000 
Tháng 9: 12, 14, 26, 28 11.390.000 1.600.000 
Tháng 10: 3, 10, 12, 26, 28 11.390.000 1.600.000 
Tháng 11: Hàng Tuần ( 4, 11) 11.390.000 1.600.000 
Tháng 12: Hàng tuần 11.390.000 1.600.000 

 

 

CHÍNH SÁCH GIÁ TRẺ EM: 

Trẻ em dưới 02 tuổi:  20 % giá tour (ngủ chung giường với cha mẹ) 

Trẻ em từ 2 đến dưới 11 tuổi: 90 % giá tour (ngủ chung gường với cha mẹ) 

Trẻ em trên 11 tuổi:  Gía tour như người lớn 
 

 
 GIÁ TOUR BAO GỒM 
 

 Vé máy bay khứ hồi với 20kg ký gửi + 7kg xách tay , trường hợp khách muốn đặt tour nhưng hết vé đoàn thì 

áp dụng chính sách vé máy bay lẻ ... 

 Bữa ăn trưa đầu tiên trên may bay 

 Khách sạn 4 sao khu vực trung tâm biển Kuta và cao nguyên Ubud, tiêu chuẩn 02 người/ phòng (nếu lẻ nam 

hay nữ, được tính cả HDV Việt Nam Suốt tuyến thì sẽ ghép phòng ba giường), bao gồm ăn sáng. 

 Các bữa ăn theo chương trình tại Bali (4 bữa trưa +  4 bữa tối) 

 Vận chuyển bằng xe máy lạnh, đưa đón theo chương trình. 

 Vé tham quan vào cửa (1 lần) các điểm trong chương trình 

 Trưởng đoàn  kinh nghiệm theo suốt tuyến 

 Bảo hiểm du lịch quốc tế và covid theo chương trình ( Tương đương 200.000.000 VNĐ/ vụ) 



 
 

 Bảo hiểm du lịch áp dụng cho khách trên 70 tuổi ( Chỉ nhận được mức bồi thường là 50% hoặc 100.000.000 
VNĐ/ vụ -theo luật bảo hiềm) 

 

 GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  
 

 Ngủ phòng đơn ( 1.600.000 VNĐ ) , nghĩa là nếu không có lẻ ghép, hoặc khách muốn ngủ 1 mình 1 
phòng 

 Đồ quá cước. 
 Phí visa tái nhập Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài. 
 Các chi phí cá nhân: điện thoại, bia, nước ngọt, giặt là… và các chi phí cá nhân khác. 
 Xe vận chuyển ngoài chương trình. 
 Thuế VAT. 
 Tiền Tip cho HDV và tài xế điạ phương 05$/khách/ngày ( bắt buộc đối với các tour nước ngoài) 

 

GHI CHÚ 
✓ Quý khách phải có hộ chiếu còn hạn tối thiểu 6 tháng (181 ngày) tính tới thời điểm kết thúc Tour  

✓ Thứ tự các điẻm thăm quan có thẻ bi ̣thay đỏi để phù hợp với tiǹh hiǹh thực té nhưng vãn đảm bảo đủ điẻm.  

✓ Từ chối bảo hiểm cho khách từ 70 tuổi trở lên theo quy định của các công ty bảo hiểm. 

✓ Giá áp dụng cho khách hàng từ 12 tuổi đến 69 tuổi, từ 70 tuổi trở lên sẽ đóng thêm chênh lệch cho mức phí bảo 

hiểm cao cấp, từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy chứng nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch nước ngoài của 

cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và phải có người thân khỏe mạnh dưới 60 tuổi đi cùng. Gia đình và quý khách 

phải cam kết đảm bảo tình trạng sức khỏe với Công ty chúng tôi trước khi tham gia tour. Nếu có bất cứ sự cố 

nào xảy ra trên tour, Công ty du lịch sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi tình huống. 

✓ Giờ bay và hãng hàng không có thay đỏi cho phù hợp với chương triǹh và tiǹh trạng vé máy bay. Công ty du lịch 

sẽ thông báo và gửi lic̣h bay chińh xác cho đoàn trước ngày khởi hành ít nhát 4 ngày. 

✓ Công ty du lịch sẽ không hoàn lại chi phí cho bất cứ dịch vụ gì tại nước ngoài khách không sử dụng và không 

chịu trách nhiệm về lý do nhân thân của khách khi khách bị cục xuất nhập cảnh Việt Nam hoặc Nước Sở Tại từ 

chối cho xuất nhập cảnh. 

✓ Công ty du lịch có quyèn gom khách từ nhièu công ty khác nhau đẻ khởi hành theo đúng thỏa thua ̣n. 
 

ĐIỀU KHOẢN KHÁC: 

• Trong trường hợp trễ chuyến bay hay lý do khách quan khác. Công ty du lịch ko chịu trách nhiệm cho 

bất kỳ khoản phí nào. 

• Công ty du lịch có quyền hủy bất cứ điểm tham quan theo lịch trình khi có phát sinh sự cố ngoài tầm 

kiểm soát như: kẹt xe, thời thiết xấu, tai nạn … chúng tôi sẽ không đền bù bất cứ khoản phí nào. 

• Hành khách phải chuẩn bị và kiểm tra giấy tờ tùy thân như: hạn sử dụng của hộ chiếu, visa …Nếu 

trường hợp hành khách bị hải quan không cho phép nhập cảnh/xuất cảnh hoặc lý do nào khác, Công 

ty du lịch sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào và không hoàn trả số tiền đã tham gia 

đoàn. 

• Khách ở chung phòng, xếp ngẫu nhiên, nếu có xung đột, Công ty du lịch không chịu trách nhiệm. 

• Nếu hành khách bỏ qua những hoạt động tham quan, các bữa ăn, sẽ không được hoàn lại bất kỳ chi 

phí nào. 
 

CÁC THỦ TỤC KHI ĐI DU LỊCH BÌNH THƯỜNG MỚI: 

• 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). Riêng Vaccine Spunik V, Cuba, Sinovac cần tiêm ít nhất 3 mũi. 

• Test Covid PCR ngày đầu tại sân bay khoảng Rp.275.000 (tương đương 20USD): chỉ áp dụng cho 

những khách trên 37.5 độ và có triệu chứng Covid. 

• Đăng kí hải quan điện tử e-CD (Electronic Custom Declararion) 
 

 
 

 


