“CỔNG TRỜI” BALI - SẮC
MÀU INDONESIA
SIÊU PHẨM BAY THẲNG
(Khởi hành từ Hà Nội)
Được mệnh danh là cửa ngõ "Thiên đường
biển đảo Indonesia", ngoài những bãi biển cát trắng,
nắng vàng, Bali còn vô số điểm check in có một không
hai. Trong số đó từ khóa "Cổng trời Bali" "Cung điện
nước" "Xứ sở nghìn cá Koi" "Xích đu tử thần"
"Swing Bali" đang dẫn đầu lượng tìm kiếm và check in
của du khách Việt Nam đến với Bali.
“Cánh cổng Thiên đường Bali” đã được mở ra
nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch Bali. Nối tiếp thành công
của Series Bali nghỉ dưỡng hè và trải nghiệm văn hóa
Indonesia với trên 50 đoàn du lịch 2019 và 2 đoàn FAM
trip Lữ hành - Báo chí, Liên minh Let's go Bali triển
khai Tour Du lịch Bali mới – bay thẳng từ 2020 - Mùa
du lịch đẹp nhất tại Bali với chương trình " Bali - Thiên đường Check in" với các điểm đến huyền thoại
"Cổng Trời - Cung Điện nước - Swing Bali - Đền nước Thiêng "... Tiêu chuẩn 4 sao - Giá không đổi - nhắm
mang đến cho du khách Việt Nam những trải nghiệm độc đáo về Bali - Sắc Màu Indonesia.
Hãy cùng chúng tôi bay đến Đảo Thiên đường – Cổng trời Bali, thể hiện niềm tin và đam mê khám phá
văn hóa, thiên nhiên và sự mến khách người dân bản địa Indonesia, Quý khách sẽ tự mình mở ra “Cánh cửa
Thiên đường” của riêng mình.

Nét đặc sắc chương trình:
 Chương trình mới độc nhất Cổng trời Lempuyang, Cung điện nước Cá Koi Tirta Gangga,
Tặng vé Check in SWING BALI sang chảnh trị giá 35 USD!
 Check in, tắm ở bãi biển Pandawa Beach
 Tặng khăn quấn truyền thống Sarong Siêu dễ thương
 Tắm nước thiêng tại Đền thiêng Tampak Siring
Thưởng thức Hải sản địa phương tươi ngon khó cưỡng
Mua sắm tại các Siêu thị miễn thuế và Làng nghề thủ công truyền thống đa dạng
Lịch trình: Hà Nội – Bali – Jimbaran Beach – Đền nước thiêng Tirta Empul – Ubud – My Swing Đền Tanah Lot – Cung điện nước Tirta Gangga - Cổng trời Lempuyang - Pandawa Beach
Tặng 1 bữa ăn nóng trên máy bay
Thời gian: 4 ngày/ 3 đêm
 Code: IDVJ-DPS/FGT20

Tiêu chuẩn
 Gia tăng giá trị cho Quý khách.
 Chương trình độc đáo, điểm thăm quan
khác biệt
 Khách sạn 4* đẹp được lựa chọn
 Mức ăn cao, nhà hàng sang trọng
 Xe vận chuyển đời mới rộng rãi.
 Quản lý đoàn suốt tuyến
 Bảo hiểm du lịch 30.000 USD 24/24h
 Giám sát dịch vụ 24/24h.

 Phương tiện: Máy bay, Ô tô đời mới
 Khởi hành: Tháng 02 đến hết 2020
Lịch bay đề xuất:
VJ 997 10:00 16:25
VJ 998 17:30 21:55
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NGÀY 01

HÀ NỘI - BALI (INDONESIA)

06h30: Xe và Hướng dẫn viên đón khách tại địa điểm hẹn ra sân bay quốc tế Nội Bài,
làm thủ tục đáp chuyến bay thẳng lúc 10h00 từ Hà Nội đi Bali (đoàn ăn trưa trên máy
bay theo tiêu chuẩn – đã bao gồm)
16h25: Tới sân bay quốc tế Denpasar, Bali, Indonesia, đoàn làm thủ tục nhập cảnh
Indonesia.
Xe và hướng dẫn địa phương sẽ đón chào Quý khách đưa về check in khách sạn 4* khu
vực trung tâm Bali, sầm uất, náo nhiệt với các chợ thủ công, quán ăn, café, bar nhạc
sống.
Sau khi nhận phòng, Quý khách di chuyển tới
khu vực biển Jimbaran thưởng thức Bữa tối
BBQ hải sản trên bờ biển. Tại đây Quý khách
có thể ngắm hoàng hôn trên biển, thưởng thức
bữa tối với nước dừa tươi và cùng ngắm pháo
hoa trong một không gian biển thoáng đãng và
trong lành.
Sau bữa ăn tối đầy lãng mạn, đoàn quay về
khách sạn, tự do khám phá Bali về đêm.
Đoàn nghỉ đêm tại Bali, Khách sạn Grand
Ixora /Eden Kuta/ SOL House Kuta 4* hoặc
tương đương, gần bãi biển Kuta và khu
mua sắm..
(Ăn: -/Trưa trên máy bay/Tối)

NGÀY 02

BIỂN PANDAWA – MY SWING BALI – ĐỀN
TANAH LOT NGẮM HOÀNG HÔN

Đoàn ăn sáng tại khách sạn.
08h30: Hướng dẫn và xe đón đoàn đi thăm làng TAMPAK SIRING để ghé thăm đền
TIRTA EMPUL, một ngôi đền nước thiêng của người Hindu nằm trong một thung lũng
giữa hai ngọn đồi với những con suối lớn và linh thiêng của người dân địa phương.
Người dân Bali coi đây là ngôi đền để thanh lọc tâm hồn và tâm trí, loại bỏ những ảnh
hưởng xấu trong cơ thể. Ngôi đền này có kiến trúc rất độc đáo với những vòi nước phun
ra từ những con suối bao quanh ngôi đền này, du khách đến nơi đây cũng có thể thả
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mình trong làn nước thiêng, cầu mong những điều
may mắn đến với bản thân và gia đình.
Sau khi tắm biển, đoàn di chuyển về thị trấn Ubud,
thưởng thức món vịt chiên giòn đặc sản của Bali rồi
di chuyển sang SWING BALI – điểm check in nổi
tiếng Bali, check in và chụp những bức hình độc
đáo với các loại hình xích đu, tổ chim nơi đây. Đây
là điểm tham quan mới rất lý thú trên đảo, thu hút
rất đông du khách ở mọi lứa tuổi.
15h30: Xe đưa Quý khách đi thăm đền Tanah Lot.
Ngôi đền Tanah Lot xinh đẹp nằm trên một hòn đảo đúng ra là một tảng đá cực lớn với
bốn bề là nước biển Ấn Độ Dương trong xanh.
Ngôi đền linh thiêng này nằm trên một tảng đá lớn
vài mét cách bờ biển Pura Tanah Lot bằng một lối
đi nhỏ và khi thủy triều lên lối đi nhỏ biến mất
ngôi đền linh thiêng trở thành hòn đảo riêng, trơ
trọi giữa biển xanh. Đây có thể coi là biểu trưng
về mặt tâm linh và kiến trúc của hòn đảo Bali.
Đây là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên đảo
Bali.
Buổi tối: Đoàn quay về trung tâm Kuta, ăn tối và
tự do khám phá phố biển sôi động Bali.
Đoàn nghỉ đêm tại khách sạn 4* trung tâm Bali.

(Ăn: Sáng/ Trưa / Tối)
NGÀY 03

CUNG ĐIỆN NƯỚC CÁ KOI - CỔNG THIÊN ĐƯỜNG BALI

Sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn.
07h30: Xe và hướng dẫn đón đoàn đến thăm Cung
điện nước Tirta Gangga – Xứ sở nghìn cá Koi còn
được gọi là Đền cá, nằm ở phía Đông của đảo Bali,
thuộc sở hữu của hoàng tộc Karangasem, được thiết kế
và xây dựng vào năm 1948. Đến đây du khách có thể tự
tay cho hàng ngàn con cá Koi đầy màu sắc bơi lượn
xung quanh.
12h30: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng địa phương.
13h30: Đoàn tiếp tục hành trình đi thăm Đền Cổng trời
Lempuyang, nơi đây là một trong chín ngôi đền chính
cổ nhất còn sót lại trên núi cao, mang đậm dấu ấn văn
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hóa tôn giáo đặc trưng của người Bali, ở
Indonesia, nằm ở độ cao 1.170m so với mặt
nước biển - nơi giao thoa mang sự huyền
bí giữa con người và thần linh. Sau 1700
bậc thang, bạn sẽ bị choáng ngợp trước vẻ
đẹp hùng vỹ, tuyệt diệu của thiên nhiên.
Núi và mây hòa quyện rồi cùng vẽ nên bức
tranh thủy mặc đẹp hút hồn; đúng như tên
gọi, cánh cổng rạch ngang trời được xây
dựng làm biểu tượng cho ranh giới giữa
thế giới bên ngoài và ngôi đền.
(Lưu ý: khu vực này rất đông khách du lịch xếp hàng, đoàn cần chuẩn bị sẵn sàng trang
phục chụp hình và các đạo cụ)
16h30: Đoàn quay về trung tâm Kuta
Đoàn ăn tối tự do, khám phá ẩm thực Bali và dạo chơi khu phố cổ Legian hay thiên
đường ẩm thực Seminyak.
Nghỉ đêm tại khách sạn.
(Ăn: Sáng/ Trưa/ -)
NGÀY 04

ĐỀN TANAH LOT – TẠM BIỆT BALI

Đoàn ăn sáng, tự do thăm quan nghỉ ngơi và mua sắm quà lưu niệm thủ công truyền
thống địa phương hoặc tham gia các chương trình lựa chọn tại Bali.
09h00: Đoàn trả phòng. Xe đưa Quý khách đến với Pandawa Beach – bãi biển được
mệnh danh là khu bí mật của người Viking ở làng Kutuh, phía Nam Kuta, được tạp chí
du lịch Lovely Planet gọi là ”Vẻ đẹp tiềm ẩn”.
Tại Pandawa Beach Quý khách có thể thư giãn
dưới một chiếc ô rộng lớn, hoặc chèo thuyền
qua những cơn sóng trắng, hay đơn giản là ngồi
chơi với cát mịn. Cách đất liền chỉ vài trăm mét,
bạn sẽ tìm thấy những hang động nhân tạo với
nhiều bức tượng của năm Pandawa – những
anh hùng của thời đại Mahabaratha. Đây là bãi
biển rất giàu văn hoá của Bali.
12h30: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng rồi tự do mua sắm trong các khu mua sắm đồ lưu
niệm và thủ công truyền thống địa phương làm quà cho người thân và gia đình.
15h00: Xe đưa Quý khách ra sân bay làm thủ tục đáp máy bay về Việt Nam, chuyến bay
VJ998 17:30 21:55 (ăn tối tự túc trên máy bay)

21h55: Hạ cánh sân bay Nội Bài, hướng dẫn viên và xe đưa đoàn về điểm hẹn ban
đầu, đoàn kết thúc hành trình thăm quan Bali thành công tốt đẹp!!!
(Ăn: Sáng /Trưa/-)
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Kinh phí trọn gói (VNĐ – Giá cũ 15.000.000 đ)
Ngày khởi hành

Người lớn

Trẻ em < dưới 12 tuổi

Siêu khuyến mại 5/3, 19/3

10.990.000 đ

9.800.000 đ

T4: 2/4 (Giỗ Tổ)

13.290.000 đ

11.900.000 đ

30/4 ; 1/5 (Dịp lễ)

14.590.000 đ

13.131.000 đ

Siêu khuyến mại 21/5

10.990.000 đ

9.800.000 đ

12.990.000 đ

10.690.000 đ

Chào Hè
T5: 28/5
T6: 4, 5, 11, 12, 18, 26/6

(Báo giá áp dụng cho đoàn khách lẻ từ 25 khách trở lên)
QUÝ KHÁCH ĐƯỢC HƯỞNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:
Vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Bali và các loại thuế hàng không (Hàng không Vietjet bao gồm
20kg hành lý ký gửi và 7kg hành lý xách tay – Bao gồm 1 bữa ăn lượt đi)
Khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao đẹp
Tiêu chuẩn: 02 người / phòng
Trường hợp lẻ ghép 3 người. Nếu các nhóm gia đình không ghép được, Quý khách vui lòng
thanh toán phụ phí phòng đơn: 1,8 tr đ / 1 phòng / 3 đêm ( cao điểm 3.5 tr đ)
Các bữa ăn theo chương trình tại nhà hàng Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia – các
nhà hàng được lựa chọn kỹ lưỡng qua nhiều đoàn khách Việt Nam khác nhau.
01 bữa ăn hải sản BBQ ngắm hoàng hôn trên biển
Ẩm thực Bali dễ ăn, hợp khẩu vị với du khách Việt Nam
Xe ô tô đi du lịch máy lạnh đời mới đưa đón sân bay và vận chuyển tại nước ngoài – nước uống
trên xe hàng ngày
Xe tại Bali thông thường 35 chỗ vì đường nhỏ và hẹp
Phí tham quan thắng cảnh, vào cửa 01 lần
Tặng vé check in sang chảnh với SWING BALI – chụp ảnh tổ chim siêu dễ thương
Tặng khăn quấn Sarong đầy màu sắc Indonesia
Tặng 01 bữa ăn nóng trên máy bay
Bảo hiểm du lịch AIG – SOS có giá trị bảo hiểm trên toàn cầu 24h/24h mức 30.000 USD, trẻ
em và Quý khách từ 75 tuổi trở lên mức 15.000 USD (không áp dụng cho khách hàng trên 75
tuổi)
Hướng dẫn viên tiếng Việt nhiệt tình – chu đáo – trung thực suốt tuyến từ Việt Nam
Hướng dẫn viên bản địa tại Indonesia
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KHÔNG BAO GỒM:

Hộ chiếu còn hạn tối thiểu 6 tháng kể từ ngày kết thúc
Ngủ phòng đơn = 1.800.000 đ / cao điểm 3.500.000 đ
Hành lý quá cước.
Các chi phí cá nhân: điện thoại, bia, nước ngọt, giặt là… và các chi phí cá nhân khác.
Phí phiên dịch, liên hệ các chương trình làm việc ( nếu có)
Tiền Tip cho HDV và tài xế địa phương 5 USD/ khách/ ngày x 4 ngày = 20 USD

Trẻ em:





Trẻ em có hộ chiếu riêng như người lớn, hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc tour hoặc đi kèm hộ
chiếu của bố mẹ đi cùng
Trẻ em dưới 12 tuổi chung giường cùng cha mẹ, khuyến cáo trẻ em từ 10 tuổi trở lên sử dụng
giường riêng
Trẻ em dưới 12 tuổi yêu cầu giường riêng tính như người lớn
Trẻ em dưới 2 tuổi tính 2 triệu/ tour

Lưu ý:







Kinh phí trên áp dụng cho khách hàng mang hộ chiếu Việt nam (hộ chiếu có giá trị 6 tháng
kể từ ngày kết thúc). Khách mang hộ chiếu nước ngoài, vui lòng kiểm tra lại.
Chương trình trên có thể thay đổi về thời gian và lịch trình, nhưng vẫn đảm bảo các điểm thăm
quan như trên.
Vé máy bay theo lịch trình cả đoàn, nếu có sự thay đổi sau khi xuất vé, vé sẽ không còn giá trị.
Giờ giấc cuối cùng phụ thuộc vào hãng hàng không.
Các phần dịch vụ không sử dụng đến mà không báo trước khi đăng ký sẽ không được hoàn lại.
Chương trình trên là chương trình du lịch thuần tuý, Quý khách có nhu cầu kết hợp làm việc,
đề nghị thông báo rõ khi làm thủ tục đăng ký.
Đặc biệt Chương trình để mở để du khách có thể lựa chọn các dịch vụ cao cấp, sang chảnh
như
+ Floating Breakfast – ăn sáng tại hồ bơi riêng Villa
+ Trải nghiệm 1 đêm khách sạn 5 sao Anvaya Luxury
+ Ăn tối trên du thuyền ngắm hoàng hôn
+ Check in Lâu đài bong bóng
+ Vui chơi xế cổ Bali
+ Các chương trình lựa chọn khác như thăm đảo, Ubud, thiền, spa….tại Bali, vui lòng liên lạc
thêm để biết chi tiết

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN ĐI VUI VẺ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP !
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