
 

 

 
 

 

 

Thiên đường nghỉ dưỡng 

ĐẢO BALI 

 

 
Thời gian : 4 Ngày 3 Đêm 

Hãng hàng không: Vietjet Air 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Hành trình 
NGÀY 1  TP.HỒ CHÍ MINH  BALI (Ăn trưa nhẹ, tối) 

Sáng 06h00: Đoàn tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp 

chuyến bay VJ 893 đi Bali lúc 08h05 

Trưa 13h05: Đoàn đến  sân bay quốc tế Ngural Rai – Bali làm thủ tục nhập 

cảnh. Xe và HD đón đoàn di chuyển tham quan. 

 Đền Tanah Lot được xây dựng từ thế kỷ 16, nằm 

trên mỏm đá cheo leo đầm mình trong sóng biển 

hàng trăm năm, là một trong bảy ngôi đền nổi tiếng 

bên bờ biển Bali. Được xây dựng bởi một thầy tu 

người Java, đền Tanah Lot ngự trị trên đỉnh một 

khối đá khổng lồ, bốn bề là biển xanh thẳm. Người 

dân Bali cũng tin rằng các loài rắn độc trú ngụ 

quanh khối đá là để bảo vệ nơi linh thiêng này khỏi 

những linh hồn ma quỷ 

Tối: Xe và hướng dẫn viên đón đoàn đi ăn tối tại nhà hàng. Nhận phòng khách 

sạn, nghỉ đêm tại Bali   

NGÀY 2 TANJUNG BENOA BEACH -  TURTLE ISLAND ( Ăn sáng, trưa, tối)          

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn. Xe đưa quý khách đi tham quan đảo Bali:  

 Xe đưa đoàn đến bãi biển Tanjung Benoa, bãi 

biển nổi tiếng vời nhiều môn thể thao trên biển, 

tham gia trò chơi thuyền chuối vô cùng thú vị. Các 

môn thể thao trên biển khác như: Moto nước, dù 

bay…chi phí tự túc.  

 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 hành 

trình đến thăm Đào Rùa- nơi được xem là vương 

quốc của nhiều loài rùa quý hiếm còn sót lại trên thế 

giới và giống rùa đặc trưng của Indonesia 

 

Trưa:Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Đoàn tiếp tục tham quan: 

 Đền Uluwatu Temple - Được xây dựng từ thế kỷ XI, ngôi đền mang nét đặc 

trưng kiến trúc của Bali với các tầng mái lớp lá cọ đen nhánh chồng xếp lên 

nhâu. Điều ấn tượng nhất mà bất cứ ai khi nhìn thấy đền Uluwatu cũng đều 



 

 

 
 

 

càm thấy kinh ngạc đó chính là vị trí đắc địa chênh vênh giữa trời và đất, tạo 

cho nó một vẻ đẹp hùng vĩ, mê ảo, bồng bềnh giữa những tầng mây trên cao 

và những con sóng vỗ  vào vách đá tung bọt trắng xóa dưới chân. 

 Garuda Wisnu Kencana -  Đây là nơi thờ thần Hindu Vishnu và thú cưỡi của 

ngài, Garuda là con chim thần thoại làm bạn đồng hành với thần Vishnu. 

Tối: Đoàn ăn tối BBQ tại bãi biển Jimbaran. Nghỉ đêm tại Bali 

NGÀY 3 TANJUNG BENOA BEACH  TURTLE ISLAND(Ăn Sáng, Trưa, tối)          

Sáng:Ăn sáng tại khách sạn. Qúy khách tham quan địa 

điểm hấp dẫn sau: 

 Làng Batubalan:ngôi làng đậm nét nghệ thuật 

truyền thống và văn hóa của Indonesia, nằm trên 

hòn đảo du lịch Bali xinh đẹp. Những bức tượng 

điêu khắc độc đáo cùng những điệu múa dân tộc 

say mê lòng người tại đây đều là những đặc trưng 

thú vị, níu chân người du khách . 

 Làng Celuk:nổi tiếng ở Đảo Bali với nghề trang 

sức Vàng & Bạc có hàng trăm năm lịch sử. Nơi 

đây gồm nhiều nghệ dân thường chủ yếu là người 

dân đảo tay nghề cao truyền lửa tạo ra trang sức 

vàng & bạc nhiều mẫu mã khác nhau rất đẹp. 

 Làng Mass:nằm ở phía đông đảo Bali, là một 

trong những ngôi làng chuyên chạm khắc gỗ với 

lối thiết kế tự nhiên, sản phẩm thể hiện giá trị nhân 

văn cao. 

Trưa:Dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Đoàn di 

chuyển tham quan:  

 Tham quan Đền Tirta Empul:nằm ở trung tâm đảo Bali, vùng Tampaksiring 

gần đền Gunung Kawi. Ngôi đền Hindu này được xây dựng quanh một con 

suối và bể tắm đặc biệt. Đền được xây dựng từ thế kỷ thứ 10.Theo truyền 

thuyết của người Bali thì nước nguồn này được tạo ra bởi thần Indra khi 

thần đánh nhau với vua Mayadenawa. Nơi đây thường đông đúc với nhiều 

người tham gia vào các nghi lễ tắm đặc biệt mà người dân Bali gọi là 

Melukat. 

Tối: Đoàn ăn tối. Về lại khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá đảo.Nghỉ đêm 

tại Bali. 



 

 

 
 

 

 

NGÀY 4 BALI TP HỒ CHÍ MINH                    (Ăn sáng,)          

Sáng 08h30:Quý khách trả phòng khách sạn. 

 Tham quan 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. 

Xe đưa đoàn ra sân bay làm thủ tục chuyến bay VJ 894  lúc 14:05 

Dự kiến 17h05: Đoàn đến sân bay Tân Sơn nhất , kết thúc chương trình tham 

quan 

 

Chia tay Quý khách. Hẹn gặp lại quý khách! 
Lưu ý: Các điểm tham quan trong chương trình sẽ linh động sao cho phù hợp với 

tình hình thực tế.  

 


