
THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG HÀNG ĐẦU CHÂU Á

Bay thẳng đến Bali cùng VietJet Air, không transit.
Khách sạn 4* tại Bali.

*** Tham quan các địa danh nổi tiếng ***

Tham quan Làng Ubud, Celuk, Làng Mass - những làng nghề thủ công truyền thống
Tham quan Đền Tampak Siring - ngôi đền thiêng với dòng suối thần có khả năng tiêu trừ bệnh
tật.
Tham quan Đền Batuan Temple - Đền Batuan
Ruộng bậc thang Tegalalang
Tham quan ngôi đền linh thiêng Tanah Lot - được xây dựng trên một một miệng núi lửa
Tham quan Đảo Rùa - vương quốc của nhiều loài rùa quý hiếm



Ngày 1: Việt Nam – Bali (Ăn tối)
Sáng: Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất ga đi quốc tế, Trưởng Đoàn hướng dẫn EVN

TOUR làm thủ tục hàng không, đáp chuyến bay đi Bali.

Bali được bình chọn là Hòn đảo du lịch quyến rũ nhất thế giới, sức hấp dẫn của Bali là những

bãi biển dài đầy cát trắng, là những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn, là những ngọn núi lửa

cao chót vót trên 3.000 mét, là những dòng sông cuộn chảy, là những khe núi sâu hun hút, là

những mặt hồ nguyên sơ trên miệng các dãy núi lửa đã tắt, là các hang động yên ắng đến

thiêng liêng và những cánh rừng nhiệt đới đầy ắp cuộc sống hoang dã.

Đến sân bay quốc tế Ngurah Rai, xe và hướng dẫn viên đón quý khách.

Tối: Quý khách dùng bữa tối. Sau đó về khách sạn nhận phòng. Nghỉ đêm tại khách san.

Ngày 2: Bali – Tampak Siring – Tanah Lot (Ăn sáng, trưa, tối)

Sáng: Dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó xe và hướng dẫn viên đón đoàn đi thăm quan thăm

quan thành phố du khách còn có dịp tham quan

Làng Ubud - ngôi làng với kỹ nghệ vải Batik nổi tiếng

Làng Mass - quê hương của những họa sĩ nổi tiếng ở Bali,

nơi làm ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ nổi tiếng ở

Bali như tranh chạm khắc gỗ rất tinh xảo.

Làng Celuk – nơi quy tụ nhiều nghệ nhân xuất sắc tinh

luyện đồ trang sức được làm từ vàng và bạc.

Trưa: Quý khách có thể thưởng thức bữa trưa tại Ubud. Sau đó

quý khách tham quan:

Batuan Temple - Đền Batuan, được người dân địa

phương gọi là ‘Pura Puseh lan Pura Desa Adat Batuan, là

một địa điểm nổi bật trong ngôi làng mang tên Batuan, nổi

tiếng với nghệ thuật và tranh vẽ truyền thống của người Balan.



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. Xe tiếp tục di chuyển đưa quý

khách đến với 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.

Tối: Dùng bữa tối, Sau đó quý khách có thể tự do khám phá thành phố về đêm.

Ngày 3: Đảo Rùa – Pandawa Beach (Ăn sáng, trưa, tối )
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó đoàn tham quan và tự do tắm biển:

Pandawa Beach - khu du lịch Nam Kuta và một trong

nhiều bãi biển nổi tiếng ở Bali. Pandawa được mệnh danh là

“bãi biển bí mật” ở thị trấn Kutuh. Du khách đến đây có

thể thuê những chiếc ghế lớn nằm thư giãn, hoặc chơi trò

lướt sóng. Cách đó vài trăm mét, có một hang động nhân tạo

cùng nhiều bức tượng về anh hùng thời Mahabaratha.

Trưa: Dùng bữa trưa tại nhà hàng.



Sau đó xe và hướng dẫn viên đưa Quý khách đến tham

quan Đảo Rùa. Tại đây 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 đến thăm Đảo Rùa –

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.

Tối: Bữa tối Quý khách ăn tối trên bãi biển. Tại đây có thể ngắm cảnh hoàng hôn xuống với

những tiếng sóng biển rì rào và thưởng thức các điệu múa truyền thống của Indonexia.

Sau đó về khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày 4: Bali – Vietnam ( Ăn Sáng )
Sáng: Dùng 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 ra sân bay làm thủ tục trở về Việt Nam. Kết

thúc chương trình. EVN TOUR Hẹn Gặp Lại Quý Khách.

NGÀY KHỞI HÀNH
07, 21/6

8.994.000 VNĐ

05, 19/7
12, 26/8

8, 12, 16, 23 /9
07, 13, 21/10
01, 15/11
06, 20/12



GIÁ TOUR BAO GỒM:
Vé máy bay khứ hồi SGN-DPS-SGN (07kg xách tay).

Phí an ninh sân bay, bảo hiểm hàng không thuế phi trường 2 nước.

Xe máy lạnh, đời mới vận chuyển suốt tuyến.

Vé tham quan như chương trình.

Khách sạn 4* tiêu chuẩn (2 người/phòng). Trường hợp lẻ nam/ nữ ghép phòng 3.

Phục vụ nước suối suốt hành trình tour (1 chai 600ml/khách/ngày)

Các bữa ăn theo chương trình.

Trưởng đoàn và HDV địa phương phục vụ suốt tuyến theo chương trình.

Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường tối đa (220.000.000VNĐ).

Qùa tặng: Nón, bao da hộ chiếu

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

Hộ chiếu thời hạn không dưới 6 tháng tính từ ngày về.

Các chi phí phát sinh không đề cập trong chương trình.

Phụ thu phòng đơn với khách có nhu cầu ngủ riêng 1 phòng: 3.000.000 vnđ/tour.

Phụ thu hè: 6, 7, 8: 450.000vnđ/ khách

Tip HDV và tài xế: 5$/ngày/khách.

Visa tái nhập đối với khách mang quốc tịch nước ngoài.

Vé tham quan các điểm ngoài chương trình.

Chi phí ngoài chương trình cho các tour tự chọn.

GIÁ TOUR TRẺ EM:

Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn (không có chế độ giường riêng).

Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi: 90% giá tour người lớn (không có chế độ giường riêng).

Trẻ em đủ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn



LƯU Ý:

Nếu khách hàng bị cơ quan xuất nhập cảnh từ chối xuất cảnh hoặc nhập cảnh vì lí do cá nhân

hay nhân thân, du lịch EVN TOUR sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.

Không giải quyết cho bất kì lí do thăm thân, kinh doanh…để tách đoàn..

Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng Hàng Không nên trong một số trường hợp giờ bay

có thể thay đổi mà không được thông báo trước.

(Hộ chiếu) Phải còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng (Tính từ ngày khởi hành).

Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour.

Trẻ em dưới 18 tuổi phải có bố mẹ đi cùng hoặc người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền từ

bố mẹ.

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

lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì Cty sẽ giữ quyền

thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách

nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh**.


