
KHÁM PHÁ BALI 

NÚI LỬA KINTAMANI – ĐỀN TANAH LOT – MASSAGE BALINESE 

CỔNG TRỜI HANDARA – BALI SWING – ĐỀN NƯỚC ULUN DANU  
 

 
 

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, 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… 

 BAY THẲNG ĐẾN BALI CÙNG VIETJET AIR.  

 KHÁCH SẠN 4* TRUNG TÂM. 

 TRẢI NGHIỆM LIỆU TRÌNH MASSAGE BALINESE 

 BỮA TỐI TRÊN BÃI BIỂN JIMBARAN LÃNG MẠN. 

 LẨU – NƯỚNG SUKIYAKI NHẬT BẢN. 
  



NGÀY 1: TP.HCM  BALI                                                      (Ăn trưa trên máy bay, Ăn tối) 

Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất ga đi quốc tế, Trưởng Đoàn hướng dẫn làm thủ tục 

hàng không và đáp chuyến bay đến Bali. Đến sân bay quốc tế Ngurah Rai, xe và hướng dẫn viên đón 

quý khách đi ăn tối.  

VJ849 SGN – DPS 07:00 – 11:50 Ăn trưa trên máy bay 

VJ893 SGN – DPS 08:15 – 13:05 Ăn trưa trên máy bay 

VJ897 SGN – DPS 09:45 – 14:35 Ăn trưa trên máy bay 

Sau đó, nhận phòng Khách sạn nghỉ ngơi. Tự do khám phá Bali về đêm. Nghỉ đêm tại Bali. 

         
NGÀY 2: KINTAMANI  BALI SWING  MASSAGE BALINESE                          (Ăn 3 bữa) 

Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Xe đưa quý khách đi tham quan: 

 Làng Batubulan - đậm nét nghệ thuật truyền thống và văn hóa của Indonesia. Những bức tượng 

điêu khắc độc đáo, những hoa văn trên vải Batik cùng những điệu múa dân tộc say mê lòng người tại 

đây đều là những đặc trưng thú vị, níu chân người du khách. 

 Tự tay làm những chiếc Canang Sari - đây là những bát hoa để dâng đền, những bát hoa này 

đóng vai trò rất quan trọng trong đạo Hindu giáo. 

 Thưởng thức Buffet Trưa - chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi lửa Batur và hồ Batur.  

 Trên đường về, Quý Khách chụp hình “sống ảo” cùng những chiếc Swing. Ở đây không chỉ có 

Swing mà còn có những chiếc lồng chim treo lơ lửng giữa thiên nhiên hùng vĩ hay ấm trà bằng 

gỗ, mũi thuyền, nhà trên cây… Thưởng thức cà phê Luwak nổi tiếng Indonesia. 

 Tặng Qúy khách vé chơi Swing – trải nghiệm trò đánh đu thiên đường.  

 Trải nghiệm liệu trình Massage Balinese (60 phút) Phương pháp thúc đẩy mọi hoạt động của 

cơ thể trở về với thế giới nguyên sinh. Lúc này cơ thể được thư giãn và dường như hòa mình vào thiên 

nhiên để phục hồi sức khỏe và lấy lại vẻ đẹp của tạo hóa ban cho. Hiện nay với gần 300 loại dịch vụ 

massage mang tính sáng tạo, Indonesia được đánh giá là một trong những quốc gia phổ biến về các 

phương pháp massage độc đáo. 

 Thưởng thức bữa tối với tiệc Buffet Lẩu – Nướng Sukiyaki. 

Đoàn về khách sạn nghỉ ngơi, tự do khám phá thành phố về đêm. Nghỉ đêm tại Bali 

NGÀY 3: ĐỀN ULUNDANU  CỔNG TRỜI HANDARA  TANAH LOT                    (Ăn 3bữa) 

Quý khách dùng điểm tâm sáng. Bắt đầu khởi hành tham quan:  
 Đền Ulun Danu - Ở độ cao 1.200m so với mặt nước biển, còn được gọi là “Đền nước” do nổi trên 
mặt hồ thiêng Beratan, đây là một trong những hồ nước đẹp nhất trên thế giới, với vẻ thơ mộng cùng 
màn sương huyền ảo trên mặt hồ. Sẽ thiếu sót nếu đến Bali mà không ghé thăm ngôi đền này.  
 Cổng trời Handara - nằm ở cao nguyên Bedugul, bao quanh bởi rừng xanh, rừng nhiệt đới, nơi 
đây phong cảnh đẹp vô cùng và có rất nhiều điểm để tham quan, khám phá. 
Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  
 Đền 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. 

Buổi chiều, ngắm hoàng hôn trên bãi biển Jimbaran và thưởng thức bữa tối cùng với ánh nến lung 

linh huyền ảo. Trở về khách sạn. Tự do nghỉ ngơi, khám phá. Nghỉ đêm tại Bali. 

       



 Quý khách có thể đăng ký tại Việt Nam trước ít nhất một tuần, ĐỂ ĐỔI TỪ CHƯƠNG 
TRÌNH TRUYỀN THỐNG NGÀY 3 SANG 1 TRONG 2 CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN sau:  
 

1.  KHÁM PHÁ ĐẢO THIÊN THẦN NUSA PENIDA: (1.600.000 VNĐ/Khách) 
Buổi sáng: HDV đưa quý khách đến Cảng Sanur, lên tàu khởi hành đi Nusa Penida (khoảng 1 tiếng).  
Đến Nusa Penida, khách sẽ di chuyển bằng xe riêng 7 chỗ để tham quan các điểm check-in nổi tiếng 
nhất trên đảo: 
 Angel’s Billabong – Bể bơi thiên thần. Nước ở đây xanh như ngọc bích và trong đến nỗi bạn 

có thể nhìn tận đáy. Thả mình trong hồ nước vô cực giữa thiên nhiên thế này là trải nghiệm có 
1 không 2 trong đời. 

 Broken Beach, nơi đây trông như một cây cầu do mẹ thiên nhiên tạo nên, nhìn xa xa tựa như 
một cổng tò vò khổng lồ ngăn cách biển bên ngoài và hồ nước bên trong, nước biển tràn vào 
trong hồ thông qua một cái lỗ khổng lồ của vách núi bị vỡ tạo nên 1 khung cảnh tuyệt đẹp. 

Buổi trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương trên đảo. 
 Tham quan Kelingking Beach – “Sống lưng khủng long” nổi tiếng trên các trang mạng xã 

hội hay còn gọi là “bãi biển T-Rex” nó có hình dạng giống như đầu khủng long bạo chúa T- Rex 
bởi mỏm núi đá vôi nhô ra ngoài. 

Kết thúc hành trình, Quý khách sẽ quay trở lại cảng Sanur bằng tàu cao tốc. Tiếp tục, di chuyển đến 
khu vực thưởng thức bữa tối và ngắm hoàng hôn trên bãi cát lãng mạn của bãi biển Jimbaran. 

         
2. THAM GIA CHÈO THUYỀN RAFTING: (Khoảng 830.000VNĐ/khách) 
Buổi sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại Khách sạn sau đó xe sẽ đón và đưa quý khách đến làng Ubud 
và khám phá “White Water Rafting” – Chèo thuyền vượt thác, một trò chơi đòi hỏi tinh thần 
đồng đội, sự mạo hiểm và lòng dũng cảm. Chỉ nghĩ đến việc được cầm mái chèo ngồi trên thuyền hơi 
băng qua thác ghềnh, trôi đi giữa thiên nhiên hoang dã là đã thấy rạo rực ở trong người. Những chiếc 
thuyền hơi được làm căng và đưa xuống nước. Du khách được hướng dẫn cách phối hợp và di chuyển, 
nhớ các hiệu lệnh tiến lên, lùi xuống, cúi đầu hay nằm ngả ra phía sau. 
Sau khi nghe giới thiệu về các quy định an toàn cũng như nhận vật dụng chèo xuồng đoàn bắt đầu 
tham gia tour chèo xuồng cao su trên sông Ayung (khoảng 10 km) Thời gian khoảng 2 giờ 30 phút. 

–  Qua những hẻm núi quanh co, rừng nhiệt đới và ngắm ruộng bậc thang tuyệt đẹp 
–  Sông Ayung nước chảy  siết, có khá nhiều thác ghềnh, là điểm thích hợp cho các chuyến đi 
Rafting (chèo xuồng cao su). 

Buổi trưa: Quý khách sẽ được thưởng thức bữa trưa với tiệc Buffet các món Indonesia nổi tiếng. 
Đoàn quay trở về trung tâm cũng thưởng thức bữa tối và ngắm hoàng hôn trên bãi cát lãng mạn của 
bãi biển Jimbaran. 

         
NGÀY 4: ĐẢO BALI   TP.HCM                                                                                (Ăn sáng)                        

Buổi sáng, Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Trả phòng. Khởi hành đến: 

 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 đón đoàn đưa ra sân bay Làm thủ tục về Việt Nam, chuyến bay về TP. Hồ Chí Minh. 

VJ848 DPS – SGN lúc 13:00 – 15:50 ĂN TRƯA TỰ TÚC 

VJ894 DPS – SGN lúc 14:05 – 17:05 ĂN TRƯA TỰ TÚC 

VJ898 DPS – SGN lúc 15:35 – 18:25 ĂN TRƯA NHÀ HÀNG 

VJ898 DPS – SGN lúc 17:40 – 20:30 ĂN TRƯA NHÀ HÀNG 
 

 


