
 

 

  

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 

Thời gian: 6 ngày 5 đêm 

 Khởi hành: 26/01/2020 (Mùng 2 tết) 
 

NGÀY 1 : TP.HỒ CHÍ MINH – KUALA LUMPUR                          ( Ăn tối ) 

HDV đón quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh cho chuyến bay đi Kualalumpur AK 529 lúc 

10:30 - 13:30. Đến phi trường quốc tế Kuala Lumpur, xe và HDV địa phương đưa quý khách tham quan thành phố 

Kuala Lumpur:  

 Cung điện Hoàng Gia – nơi ở của nhà vua và hoàng tộc (tham quan chụp hình bên ngoài). 

 Quảng trường Độc Lập với cột cờ cao nhất thế giới. 

 Chụp hình lưu niệm trước khu vực Tháp Đôi (Twin Tower) – biểu tượng của Malaysia. Tự do mua sắm tại trung tâm 

thương mại KLCC.  

Quý khách ăn tối và đưa về nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.  

Tự do khám phá thành phố Kuala Lampur về đêm. 

NGÀY 2 : KUALA LUMPUR – ĐỘNG BATU – CAO NGUYÊN GENTING    (Ăn sáng, trưa, tối)                                                                               

Sau khi dùng bữa sáng tại khách sạn, xe và HDV đưa đoàn tham quan: 

 Động Batu – Thánh đường của những người Malaysia gốc Ấn độ theo đạo 

Hinđu.  

 Trung tâm vàng bạc đá quý VIP với đá đen (Onyx) phong thủy mang lại may 

mắn & sức khỏe của Malaysia, Cửa hàng miễn thuế, Cửa hàng đặc sản địa 

phương.  



 

 

  

Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 

Tiếp tục hành trình đến Cao nguyên Genting, quý khách tự do tham quan hoặc thử 

vận may tại Casino de Genting nổi tiếng Châu Á. Về lại Kualalumpur dùng cơm 

chiều, sau đó xe đưa về khách sạn nghỉ ngơi.  

NGÀY 3 : KUALA LUMPUR – PUTRAJAYA (NEW CITY)                       (Ăn Sáng, trưa, tối) 

Sau khi ăn sáng, đoàn làm thủ tục trả phòng khách sạn. Xe đưa quý khách khởi 

hành tham quan thành phố mới Putrajaya - trung tâm hành chính của 

Malaysia. 70% diện tích của thành phố được bao phủ bởi màu xanh của cây cối. Có 

đến 13 khu vườn và các công trình kênh  rạch sông ngòi. Giữa thành phố là hồ nhân 

tạo Putra rộng 680ha đóng vai trò điều hòa khí hậu. Với các công trình hiện đại: 

Quảng trường Putra, Dinh Thủ Tướng, Đền thờ hồi giáo Putra Mosque. Tham 

quan xưởng sản xuất Chocolate.  

Ăn trưa. Khởi hành đi Malacca. Đến Malacca đoàn tham quan thành phố cổ có 

lịch sử trên 500 năm với các kiến trúc đặc trưng của người Trung Hoa, Bồ Đào Nha, 

Hà Lan.  

 Tham quan & chụp ảnh tại Quảng trường Hà Lan với Tượng đài Victoria, 

Nhà thờ thánh Paul, Pháo đài A’famosa. 

 Viếng ngôi chùa cổ nhất Malaca Chenghoon Temple.  

Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Quý khách tự do sinh hoạt và khám phá phố đêm Malacca. 

NGÀY 4 : MALACCA  – SINGAPORE – GARDEN BY THE BAY            (Ăn Sáng, trưa, tối) 

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, đoàn làm thủ tục trả phòng. Xe đưa đoàn khởi hành 

qua Singapore. Ăn trưa. Sau đó làm thủ tục nhập cảnh Singapore tại cửa khẩu Tuas 

Link, xe và HDV đưa Quý khách tham quan khu vườn sinh thái đặc biệt Gardens by 

the Bay - dự án công viên sinh thái lớn nhất Singapore nhằm nâng cao chất lượng 

cuộc sống, giữ được màu xanh cho đô thị sầm uất, với hệ thống “Siêu cây” khổng lồ 

lấy năng lượng mặt trời vào ban ngày và tự tỏa sáng vào ban đêm. Toàn bộ dự án có 

tổng diện tích 101 ha, với hơn 250.000 loài thực vật quý hiếm (chi phí vào Dome 

tự túc). 
Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng, nghỉ 

ngơi. 

Buổi tối quý khách có thể tự do dạo phố Singapore hoặc đăng ký chương trình 

dạo thuyền trên sông Singapore, khám phá hệ thống tàu điện ngầm hoặc tham 

quan thành phố phong thủy marina (Chi phí tự túc). 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

NGÀY 5 : SINGAPORE –  SENTOSA                                                                (Ăn sáng, trưa, tối)                                                                                                                  

Dùng điểm tâm tại khách sạn. Xe và HDV đưa đoàn tham quan thành phố Singapore 

với:  

 Công viên Sư Tử Biển - “Merlion Park” với biểu tượng đầu sư tử mình 

cá đặc trưng của Singapore. 

 Chụp ảnh bên ngoài Nhà Hát “Victoria”, Tòa Nhà Quốc Hội, Tòa Thị 

Chính.  

 Chụp ảnh với Nhà Hát Esplanade hình quả sầu riêng, casino Marina Bay 

Sands với 3 tòa nhà nâng 1 con thuyền khổng lồ. 

Tự do mua sắm tại Diamond Industry, Habour Mart.  

Ăn trưa buffet với các món nướng Hàn Quốc. 

Buổi chiều, đoàn đi xe đến đảo Sentosa. Quý khách tham quan (giá vé đã bao gồm): 

 Khu đại dương nhân tạo S.E.A Aquarium lớn nhất thế giới với hơn 100.000 

loài sinh vật biển thuộc 800 loài được tập hợp trong khu đại dương nhân tạo và 

còn có đến 20.000 loài san hô có sức chứa 45 triệu lít nước này. Có thể kể đến 

như cá đuối, cá mập, cá heo Thái Bình Dương…  

Sau khi ăn tối tại nhà hàng địa phương, quý khách đến Merina Bay Sands xem 

chương trình nhạc nước SPECTRA A LIGHT and WATER SHOW – một 

chương trình hoàn toàn mới lạ và hấp dẫn lần đầu tiên có mặt tại Singapore với sự 

pha trộn giữa đèn LED đầy màu sắc và hệ thống đèn Lazer hiện đại tạo nên hiệu 

ứng 3D sống động và độc đáo. 

NGÀY 6 : SINGAPORE –  SENTOSA                                                                                (Ăn sáng)                                                                                                                  

 Ăn sáng tại khách sạn, xe đưa ra sân bay Changi làm thủ tục về TP.HCM trên chuyến bay BL 110 lúc 11:00 

– 12:00. Đoàn về đến sân bay TSN – Quý khách làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý. Trưởng đoàn chia tay 

và hẹn gặp lại Quý khách. 

(Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế) 
 

 

GIÁ TOUR  BAO GỒM 

 Vé máy bay khứ hồi TP.HCM – KUL / SINGAPORE – TP.HCM (Air Asia + Jetstar)  

 Thuế sân bay quốc tế hai nước + phí xăng dầu máy bay + thuế an ninh.  

KHỞI HÀNH 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH 

(Trẻ em ngủ chung với người lớn đi kèm) 

Người Lớn 

Từ 11 tuổi trở lên 

Trẻ Em 

Từ 02 dưới 11 tuổi 

Trẻ Em 

Dưới 02 tuổi 

26/01/2020 

MÙNG 2 TẾT 
17.390.000 VNĐ 

16.890.000 VNĐ 6.090.000 VNĐ 

27/01/2020 

MÙNG 3 TẾT Ngủ chung với người lớn đi kèm     

PHỤ THU PHÒNG ĐƠN:  6.500.000 VNĐ / TRỌN TOUR 



 

 

  

 Hành lý ký gửi 20 ký, hành lý xách tay 7 ký. 

 Vé tham quan theo chương trình. 

 Xe du lịch máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình.  

 Khách sạn 3* (2 khách người lớn/phòng) 

 Các bữa ăn theo chương trình 

 Hướng dẫn viên tiếng Việt theo đoàn suốt hành trình  

 Phí Bảo hiểm du lịch  

  GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Hộ chiếu, hành lý quá cước qui định. Xe vận chuyển ngoài chương trình, các chương trình về đêm. 

 Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi & nước uống trong khách sạn.  

 Đối với Quốc tịch nước ngoài, nếu sử dụng Visa Việt Nam một lần: phụ thu 1.500.000vnđ/Khách. 

 Tiền bồi dưỡng (Tip) cho HDV và tài xế tại Singapore – Malaysia: 700.000Đ /khách 

ĐIỀU KHOẢN PHẠT HỦY TOUR ( Không tính ngày Lễ và Thứ Bảy, Chủ Nhật ) 

 Sau khi đăng ký, quý khách huỷ sẽ bị mất  phần tiền cọc . 

 Nếu quý khách thông báo hủy tour trước 40 ngày khởi hành, phí phạt là 30% giá tour trọn gói 

 Từ sau 40 ngày đến trước 30 ngày, phí phạt là   50% giá tour trọn gói 

 Từ sau 30 ngày đến trước  20 ngày, phí phạt là  75% giá tour trọn gói 

 Từ sau 20 ngày, phí phạt là 100% giá tour trọn gói. 

 Xin lưu ý:  Các ngày nêu trên chỉ tính theo ngày làm việc. 

LƯU Ý 

 Quý khách vui lòng tự chịu trách nhiệm nếu bị từ chối nhập cảnh tại nước sở tại vì lý do nhân thân (mất 100% tiền 

Tour). 

 Công ty được quyền thay đổi lịch trình chuyến đi, sử dụng các hãng hàng không thay thế nhưng vẫn đảm bảo tham 

quan đầy đủ các tuyến điểm theo chương trình. 

 Thuế & phụ thu phí xăng dầu có thể thay đổi tuỳ vào thời điểm xuất vé của hãng hàng không. 

 Trong những trường hợp khách quan như: thiên tai, khủng bố… hoặc do sự cố hay có sự thay đổi lịch trình của các 

phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa … thì công ty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc 

nào vì sự thuận tiện, an tòan cho Quý khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát 

sinh. 

 Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin về việc xuất hóa đơn khi đăng ký Tour. Sau thời gian này mọi khiếu 

nại về hóa đơn sẽ không được giải quyết. 
THEO THÔNG BÁO TỪ CÔNG AN CỬA KHẨU SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT, ngày 17/06/2015 

Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng cha mẹ thì phải có Giấy khai sinh. 

Trẻ em dưới 14 tuổi không đi cùng cha mẹ, phải có giấy Uỷ quyền của Cha mẹ. 

Trường hợp Cha mẹ đang ở nước ngoài thì gửi thư về Việt Nam, sau đó đem ra phường xác nhận. 

 


