DU LỊCH BALI INDONESIA 4N3Đ (BAY VJ)
NGÀY 01: HANOI – BALI (ĂN TỐI)
Sáng: Xe và HDV đón Qúy khách tại điển hẹn, khởi hành ra sân bay Nội Bài đáp chuyến bay đến Bali VJ 997 (10:00 – 16:25). Đến
sân bay quốc tế Ngurah Rai - Bali, xe và hướng dẫn đón Qúy khách đi ăn tối, sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi tự do khám
phá Bali về đêm.
Tối: Qúy khách ăn tối tại nhà hàng và nghỉ đêm tại khách sạn 4* Bali.
NGÀY 02: LÀNG UBUD – D’TUKAD CLUB (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI )
Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, Xe Và HDV đón Quý khách 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.
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.
Qúy khách ăn trưa với Cơm sườn tại D’Tukad Club thuộc làng Bongkasa. Nơi đây Qúy khách có một cái nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp về
làng và thung lũng tại Bali. Qúy khách tự do bơi tại bể bơi vô cực, thư giãn, chụp hình với tổ chim hoặc thử sức với “ xích đu tử
thần”(chi phí tự túc).
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.
Qúy khách ăn tối tại nhà hàng và nghỉ đêm tại khách sạn 4 *
NGÀY 03: ĐẢO RÙA (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI )
Sáng: Sau khi dùng bữa sáng buffet tại khách sạn, Xe và HDV đón Qúy khách tham quan:
Bãi biển Tanjung Benoa – một bãi biển tuyệt đẹp với bãi cát vàng, những hàng dừa xanh mát, một điểm check in không
thể bỏ qua, cùng với đó Qúy khách có thể trải nghiệm những hoạt động thể thao biển thú vị như: lướt sóng, đua thuyền, chơi
bóng nước, lặn biển ngắm nhìn đàn cá bơi lội tung tăng cùng những rặng san hô đủ màu sắc (chi phí tự túc)
Sau bữa trưa tại nhà hàng Qúy khách tham quan Đảo Rùa -Qúy khách sẽ được trải nghiệm trên tàu đáy kính khám phá
khung cảnh đại dương trong hành trình đến tham Đảo Rùa - Nơi được xem là vương quốc của nhiều loài rùa Qúy hiếm còn sót
lại trên thế giới và giống rùa biển đặc trưng ở Indonesia
Qúy khách ăn tối trên bãi biển Jimbaran – Qúy khách sẽ được trải nghiệm ngắm Hoàng hôn hôn rực rỡ, và thưởng thức những bài
nhạc sống được chơi trên bãi biển, đó là khung cảnh tuyệt vời lung linh.
Qúy khách ăn tối trên bãi biển và ngủ đêm tại khách sạn 4*

NGÀY 04: BALI – VIỆT NAM ( ĂN: SÁNG, TRƯA FASTFOOD; ĂN TỐI TRÊN MÁY BAY )
Sáng:

Sau bữa ăn sáng tại khách sạn, xe và hướng dẫn đón đoàn đi thăm quan:

- Đền Uluwatu (Pura Luhur Uluwatu) – được xây dựng từ thế kỷ thứ 10 nằm cách thị trấn trung tâm Kuta chừng 50 km, ở phía nam
đảo Bali, đền mang nét đặc trưng của kiến trúc Bali với các tầng mái lợp lá cọ chồng xếp lên nhau. Qúy khách sẽ thấy ấn tượng nhất
chính là ngôi đền nằm trên vách đá gồ ghề ven biển cao 76m được chạm khắc từ đá San hô đen.
- Cửa hàng đặc sản địa phương Krishna với các sản phẩm lưu niệm và đặc sản đa dạng từ trái cây sấy, các mặt hàng thủ công mỹ
nghệ với giá tốt.
Đến giờ hẹn xe đưa Qúy khách ra sân bay đáp chuyến bay VJ 998 (17:30-21:55) về Việt Nam. Về đến Sân bay Nội Bài xe đón Quý
khách về điểm hẹn ban đầu. Kết thúc chương trình chào tạm biệt và hẹn Qúy khách chuyến du lịch lần sau.

(Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi thứ tự cảnh điểm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan)

Người lớn

Trẻ em

(11 tuổi trở lên)

(từ 2 – dưới 11 tuổi)

Phụ phí phòng đơn

DỊCH VỤ BAO GỒM
Vé máy bay khứ hồi HAN/SGN –SGN/DPS; DPS/SGN – SGN/HN, Bay Vietnam Airline , Lệ phí sân bay quốc tế, phụ thu
nhiên liệu HK ( Áp dụng cho khách ghép đoàn mua tour trọn gói ), 23 kg kí gửi + 12 kg xách tay theo quy định của hãng hàng
không Vietnam ariline
Khách sạn 4 sao (02 người/phòng, trường hợp lẻ nam, nữ 3 người/phòng)
Các bữa ăn theo chương trình, vé thắng cảnh vào cửa lần một.
Phương tiện vận chuyển trong và ngoài nước: xe du lịch máy lạnh đời mới.
Hướng dẫn viên suốt tuyến( đoàn đủ 15 khách) và hướng dẫn viên địa phương
Quà tặng: Mũ du lịch, Nước, khăn lạnh.
Bảo hiểm du lịch quốc tế
DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM
Phí làm hộ chiếu, hành lý quá cước.
Visa tái nhập lại Việt Nam đối với khách nước ngoài, Việt kiều.
Chi tiêu cá nhân, đồ uống, chi phí điện thoại, giặt là trong khách sạn, phòng đơn, thuế VAT…
Tiền Típ cho Hướng dẫn viên và lái xe 5 USD/khách/ngày.

Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ & bổ ích!
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