Thời gian: 04 NGÀY 03 ĐÊM
Khởi hành dự kiến:

Trong số hàng nghìn đảo lớn nhỏ của đất nước Indonesia, Bali nổi lên như một viên kim cương rực rỡ.
Nơi đây được du khách ưu ái đặt tên là thiên đường nhiệt đới. Bali thu hút du khách bởi cảnh biển xinh
đẹp, vùng đất giàu văn hóa với nhiều lễ hội và những ngôi đền đẹp nằm trên biển. Ngày nay, Bali trở
thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất châu Á. Hãy để Golden Star Travel đồng hành cùng
quý khách trong hành trình khám phá hòn đảo xinh đẹp này.

NGÀY 1:

TP. HCM – BALI (Ăn tối)

Trưởng đoàn đón Quý khách tại Ga đi quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất
để làm thủ tục đáp chuyến bay đi Ngurah Rai. Đến sân bay xe và
hướng dẫn viên đón quý khách tham quan:
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.
Đoàn đi ăn tối. Sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ đêm.
NGÀY 2:

KINTANMANI (Ăn ba bữa)

Sau bữa sáng, xe và hướng dẫn viên đón đoàn đi thăm quan thăm
quan thành phố:
Du khách có dịp tham quan ngôi làng Ubud với làng nghề
Batik nổi tiếng.
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 Mas – chiêm ngưỡng những điêu khắc tinh
xảo của các nghệ nhân Bali.
Quý khách tiếp tục khám Kintamani: 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. Từ trên cao, du
khách có thể nhìn thấy hồ Batu nằm giữa núi Badulu và núi
Yabang. Hồ nước trong vắt và yên tĩnh, phong cảnh thật hấp
dẫn.
Đoàn dùng bữa trưa buffet tại Kintamani. 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. 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 vừa nhân tạo vô cùng bắt mắt.
Sau bữa tối, Quý khách có thể tự do khám phá thành phố về đêm.
NGÀY 3:

ĐẢO RÙA – BÃI BIỂN PANDAWA (Ăn ba bữa)

Sau bữa sáng, Quý khách bắt đầu hành trình bắt đầu từ bãi biển
Tanjung Benoa đến thăm quan Đảo Rùa. Quý khách chắc chắn sẽ
có được một trải nghiệm khó quên trên tàu đáy kính khám phá khung
cảnh đại dương trong hải trình này – nơi được xem là vương quốc
của nhiều loài rùa quý hiếm còn sót lại trên thế giới và giống rùa biển
đặc trưng ở Indonesia.
Ăn trưa tại nhà hang.
Tiếp tục tham quan Water Blow - là một hố đá tự nhiên giữa
lòng biển. Quý khách hãy chú ý bắt chộp ngay khoảnh khắc
sóng đánh vào đây, bởi khi đó sẽ xuất hiện một xoáy nước
như vỏ ốc có khi cao lên đến 5m. Đó chính là điều đặc biệt
khiến Water Blow trở thành địa điểm “vàng” cho khách du
lịch tới đây.
Ghé thăm bãi biển Pandawa: 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.
Bữa tối Quý khách ăn tối tại nhà hàng trên bãi biển Jimbaran.
Nghỉ đêm tại khách sạn.
NGÀY 4:

BALI – TP. HCM (Ăn sáng/ trưa)

Sau bữa sáng tại khách sạn, Quý khách tự do nghỉ ngơi hoặc đi mua sắm. Đến giờ hẹn, xe và hướng
dẫn viên đón đoàn ăn trưa.
Đoàn thăm quan cửa hàng Krishna, ra sân bay làm thủ tục trở về Việt Nam. Kết thúc chương
trình. Hẹn Gặp Lại Quý Khách.

Lưu ý: Trật tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của chuyến đi. Công ty vẫn
đảm bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan có ghi trong chương trình.
THÔNG TIN CHUYẾN BAY

NGƯỜI LỚN

BẢNG GIÁ TOUR
TRẺ EM
30,743,000 đ

TRẺ NHỎ
12,297,000 đ

Phụ thu visa tái nhập Việt Nam 1,550,000 đ
Phụ thu phòng đơn 8,800,000 đ

Giá tour đã bao gồm:
- Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn – Bali - Sài Gòn.
- Thuế và các khoản phụ thu của hàng không.
- Khách sạn tương đương 4* (2 người lớn/ phòng)
- Các bữa ăn được liệt kê theo chương trình, trong đó có 1 bữa tối tại bãi biển Jimbaran
- Vé tham quan theo chương trình, phí tàu đáy kính tham quan Turtle Island...
- Hướng dẫn viên nói tiếng Việt và đi theo suốt tuyến.
- Xe máy lạnh sử dụng theo chương trình.
Giá tour không bao gồm:
- Phí phòng đơn (dành cho khách yêu cầu ở phòng đơn).
- Chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình: Nước uống (bia rượu trong bữa ăn), điện thoại, giặt ủi,
hành lý quá cước theo quy định của hàng không.
- Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương (Tip 3usd/ pax/ day)

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Hotline:
………………………………… (Mr/Mrs/Ms:…………………..)
Email:
…………………………………………………………………….
Skype/zalo: ………………………………………………................................

