
 

 
 

 

 

 

NGÀY 01:  TP. HỒ CHÍ MINH- KUALA LUMPUR ((ĂN: S) 

Sáng: Quý khách có mặt tại sân bay Tân sơn Nhất, nhân viên đón đoàn làm thủ  tục 

đáp chuyến bay AK517 (8h55-13h10) đi du lic̣h Malaysia Singapore, đến thủ đô 

Kuala Lumpur, xe đón đoàn đi tham quan thành phố “thông minh” Putrajaya – 

Thành phố trẻ, năng động nhất Châu á, tìm hiểu công nghệ xây dựng, kiểu kiến trúc 

mới của Malaysia . Sau đó đoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương. Nhận phòng và nghỉ 

đêm tại khách sạn ở thủ đô Kuala Lumpur.                                                       



 

 
 

 

NGÀY 02: KUALA LUMPUR – THÁP ĐÔI PETRONAS - GENTING (ĂN: S,T,T) 

7h00: Dùng điểm tâm tại khách sạn. Sau đó, khởi hành đi đoàn đi tham quan Quảng 

trường Độc Lập,  tham quan bên ngoài Hoàng Cung Malaysia – nơi sống và làm 

việc của quốc vương hiện tại, Chùa Bà Thiên Hậu – ngôi chùa lớn nhất của cộng 

đồng người Hoa tại Kualalumpur, Tượng đài Chiến sĩ vô danh, Tháp Đôi – 

Petronas Twin Towers. Sau đó xe đưa đoàn mua sắm tại cửa hàng miễn thuế DFS 

và cửa hàng Thổ sản Malaysia. 

12h30: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương .  

Chiều: lên đường đi lên cao nguyên Genting nằm ở độ cao 2014m so với mực nước 

biển, là trung tâm vui chơi nổi tiếng của người dân Malaysia,  tự do tham gia các trò 

chơi giải trí tại Genting (Chi phí tự túc). Tại đây quý khách tự do tham gia các hoạt  

động tại cao nguyên đẹp nhất Malaysia này như: Công viên trong nhà, sòng bài 

Casino,.... Sau đó đoàn ăn tối với món ăn Malaysia cực kỳ đặc sắc. Trở về khách sạn 

nghỉ ngơi và tự do các hoạt động về đêm. 

NGÀY 03: KUALA LUMPUR –ĐỘNG BA TU – MALACCA (ĂN: S,T,T) 

7h00: Dùng điểm tâm tại khách sạn. Xe đón đoàn khởi hành đi đoàn đi tham quan 

Động Batu cao 270 bậc thang - Thánh địa của người Malaysia gốc Ấn Độ với bức 

tượng Hindu cao nhất Châu Á. Tại đây đoàn tham gia phong tục cầu may của người 

Ấn Độ giáo nổi tiếng và độc đáo ...Xe đưa đoàn đi mua sắm đặc sản Malaysia:  

 



 

 
 

 

SâmTongkat Ali - rất tốt cho sức khỏe, Cà phê hảo hạng , Sô cô la... tiếp tục cuộc 

hành trình về Malaca. 

12h30: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Sau ăn trưa, xe đưa Quý khách về Malacca,  

tham quan đền Chieng Hoon, nhà thờ Hà Lan, đền thánh Paul và pháo đài cổ Bồ 

Đào Nha…. Ăn tối, nghỉ đêm tại khách sạn. 

NGÀY 04:MALACCA -JOHOR BAHRU  -  SINGAPORE (ĂN: S,T,T) 

Sáng 7h00 : Sau khi dùng buffet sáng và làm thủ  tuc̣ trả  phòng, Quý khách khởi hành 

lên đường sang  Singgapore -Đất nước  Sư  Tử  Biển  Singapore.   

Trên đường 220km, Quý khách có thời gian ngắm cảnh đất nước Malaysia: Cây dầu 

cọ - ngành kinh tế mũi nhọn của Malaysia...  

Ăn trưa tại nhà hàng. Xe  đưa  đoàn  đến  cửa  khẩu  Tuas  làm  thủ  tuc̣  xuất  cảnh 

Malaysia và nhâp̣ cảnh Singapore .Tiếp đó tham quan vườn chim Jurong 

(Singapore) trải rộng trên diện tích 20ha, là nơi cư trú của hơn 9.000 cá thể chim 

thuộc hơn 600 loài khác nhau. Đây được xem là công viên chim lớn nhất khu vực châu 

Á Thái Bình Dương. 

Vườn chim Jurong nằm ngay dốc phía Tây của ngọn đồi Jurong xinh đẹp, được xây 

dựng từ năm 1968 với tổng chi phí đầu tư là 3.500.000USD. Cả khu vườn là một công 

viên với những hồ nước trong vắt, những thác nước ầm ào, những thảm cỏ xanh rì, 

những vườn hoa rực rỡ sắc màu, những khu rừng um tùm lá. Thế giới loài chim nơi  

 



 

 
 

 

đây rất đa dạng với nhiều chủng lọai phong phú: hoàng hạc, trĩ, gà lôi, cò, bồ nông, 

vẹt, sáo, két, thiên nga,… Chúng sống trên cây, dưới mặt đất, trong chuồng, trên 

những mỏm đá giữa hồ, hay bơi lội thành từng đàn, nhơn nhơ, nhàn tản và vô lo. Có 

những loài chim chỉ mang một màu sắc đặc trưng riêng biệt như hồng hạc màu hồng, 

hoàng hạc màu vàng, thiên nga trắng muốt, két xanh, quạ đen tuyền. Nhiều loài khác 

là sự pha trộn nhiều màu sắc hài hòa và sinh động như công, trĩ, vẹt, hoàng anh,…  

18h00 : Ăn tối tại nhà hàng . 

Sau ăn tối, Quý khách có thể cùng với hướng dẫn viên địa phương tham gia chương 

trình khám phá Singapore về đêm “Singapore by Night” (Chi phí tự túc) hấp dẫn và 

mới lạ như:  

✓ Khám phá cuộc sống trong lòng đất của người dân Singapore bằng Tàu 

điện ngầm MRT 

✓ Trải nghiệm Du thuyền trên dòng sông Singapore ngắm cảnh vịnh Marina 

Bay về đêm  

✓ Tìm hiểu Phong Thuỷ Thượng -Phong Thuỷ Hạ đất nước Singapore . 

NGÀY 05: SINGAPORE- GARDEN BY THE BAY – ĐẢO SENTOSA (ĂN: S,T,T) 

 Sau ăn sáng, Xe và hướng dẫn đón đoàn đưa đi thăm quan: Vườn thực vật 

Garden by the Bay – khu vườn cây nhân tạo với hệ thống siêu cây có khả năng tổng 

hợp năng lượng mặt trời và lọc sạch không khí. Đây là công trình vĩ đại của Singapore  

 



 

 
 

 

để khẳng định tình yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường, tạo dựng lá phổi xanh cho 

toàn bộ đất nước xinh đẹp này.  

          Nếu có thời gian, quý khách có thể tham quan hai khu nhà vườn trong nhà kính 

mái vòm (Flower Dome & Cloud Forest) để tìm hiểu về hàng nghìn loại cây lạ trên thế  

giới và đặc biệt tận mắt chứng kiến các loại nước thải và rác thải của hai nhà kính này 

được tái sử dụng để trở thành năng lượng quay tua bin hơi nước nhằm cung cấp điện 

cho khu vườn (Chi phí tự túc cho 2 khu nhà kính, khoảng 16$). 

Đoàn tham quan và mua sắm tại: 

➢  Cửa hàng Vàng bạc - Đá quí. 

➢  Cửa hàng Dầu gió + Collagen dưỡng da - Các sản phẩm truyền thống và 

nổi tiếng độc đáo của Singapore.  

12h00: Ăn trưa Buffet với món lẩu Nhật Bản mang tên “ Lẩu Uyên Ương” vô cùng 

đặc sắc và chất lượng  

Sau đó khởi hành đi Đảo Sentosa tham quan: 

Resorts World – tham quan Casino hiện đại lớn nhất Châu Á tại khách sạn 5 

sao lớn nhất Singapore. Resorts World Sentosa cũng nổi tiếng với Casino đầu tiên ở 

Singapore. Khai trương vào ngày 14 tháng 2 năm 2010 tết âm lịch, Resort World 

Casino là casino tốt nhất ở châu Á, có khu vực chơi game sang trọng trang bị đầy đủ 

các bàn chơi, trò chơi điện tử và máy đánh bạc (slot machine). 

Merlion Tower – Tượng sư tử biển cao nhất Singapore 37m (chụp hình bên 

ngoài) Merlion huyền thoại là một con sư tử nửa người nửa cá. Đầu sư tử tượng trưng 

cho con sư tử mà Hoàng tử Sang Nila Utama phát hiện khi ông quay trở lại để khám 

phá Singapura vào thế kỷ 11 sau Công nguyên, như được ghi chép trong ‘Biên niên sử 

Malay’. Đuôi cá của Merlion tượng trưng cho thành phố biển cổ xưa Temasek (trong 

tiếng Java có nghĩa là "biển"), tên gọi của Singapore trước khi Hoàng tử đặt tên mới là 

"Singapura" (có nghĩa là Thành phố (Pura) Sư tử (Singa) trong tiếng Phạn), và biểu thị 

cho sự khởi đầu khiêm tốn của Singapore từ một làng chài ven biển.Chụp hình với biểu 



 

 
 

tượng công viên giải trí hàng đầu thế giới Universal Studio: là công viên theo chủ đề 

Universal Studios đầu tiên của Đông Nam Á. Quý khách nhận phòng khách sạn nghỉ 

ngơi.  

18h00: Ăn tối tại nhà hàng, sau đó ăn tối,  xem chương trình “Wonder Full Light & 

Lazer Show” –sự pha trộn giữa hiệu ứng phun lửa, robot phun nước áp lực cao kết 

hợp cùng đèn Led đầy màu sắc và hệ thống đèn Lazer hiện đại tạo nên hiệu ứng 3D 

sống động và độc đáo, hứa hẹn sẽ để lại cho du khách những ấn tượng khó quên .Kết 

thúc chương trình. 

NGÀY 6:  SINGAPORE -  TP. HỒ CHÍ MINH  (ĂN: S ) 

Sáng: Quý khách ăn sáng và trả phòng khách sạn , xe đón Quý khách tham quan bên 

ngoài: Nhà Hát Lớn Esplanade hình quả sầu riêng - Tòa nhà Quốc hội (Parliament 

House) .Tham quan Công viên Sư tử biển (Merlion Park). Sau đó, đoàn tới sân bay 

Changi, Quý khách tự do mua sắm hàng miễn thuế tại sân bay. Đáp chuyến bay trở về 

TP. Hồ Chí Minh. Kết thúc chuyến tham quan Malaysia Singapore 5 ngày đầy thú vị. 

Hẹn gặp lại quý khách vào những chuyến đi sau. 



 

 
 

 

GIÁ TOUR GHÉP ĐOÀN 

Giá khuyến mại bao gồm hành lý xách tay 7kg, Nếu quý khách có như cầu mua hành 

lý ký gửi đăng ký khi đặt tour. 

GIÁ TOUR BAO GỒM:  

- Vé máy bay khứ hồi HCM – KUL &SIN – HCM  

- Thuế phi trường 2 nước và phụ phí xăng dầu 

- Xe ô tô chất lượng cao có máy lạnh đưa đón tham quan tại nước ngoài.  

- Khách  sạn tiêu chuẩn 4 sao  (2 khách / phòng, lẻ ghép 3) 

 Singapore 4****  The seacare // Bay Hotel 

 Malacca 4****:  The Straits &Suite // Eco Tee 

 Kuala Lumpur 4****: Consmo // D’majetic 

     - Các bữa ăn theo chương trình. 

- Phí tham quan theo chương trình. 

- Hướng dẫn viên tiếng việt suốt tuyến.  

- Phí bảo hiểm du lịch quốc tế (212.000.000VND/ trường hợp). 

- Quà tặng: nón du lịch  

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 - Hộ chiếu (thời hạn không dưới 6 tháng). 

- Phụ thu phòng đơn 

THEO TUỔI GIÁ TOUR 

NGƯỜI LỚN - ADL 10.500.000đ    

TRẺ EM - CHD (2-11 TUỔI) ) ngủ cùng bố mẹ 9.500.000đ 

EM BÉ - INF ( DƯỚI 2 TUỒI )  ngủ cùng bố mẹ 3.990.000đ 

Phụ thu phòng đơn 5.480.000 VND / KHÁCH 



 

 
 

 

- Hành lý quá cước qui định( 7kg xách tay) . 

- Xe vận chuyển ngoài chương trình + Các show về đêm.  

- Điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách sạn và các chi phí cá nhân khác.  

- Tiền bồi dưỡng cho HDV, tài xế (mức quy định: 70.000VND/khách/ngày). 

KHÁCH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HOẶC VIỆT KIỀU 

- Visa tái nhập vào Việt Nam cho người nước ngoài hoặc khách Việt Kiều.  

Visa  vào Singapore, Malaysia nếu khách không được miễn. 

MANG THEO TỜ KHAI HẢI QUAN NHẬP CẢNH, VÀ VISA 

Lưu ý : 

  - Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, 

các khoản bao gồm cũng như không bao gồm, các điều kiện hủy tour trong chương 

trình. Trong trường hợp quý khách không trực tiếp đến đăng ký tour mà do người khác 

đến đăng ký thì quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đăng ký cho 

mình. 

  - Quý khách vui lòng đem theo Passport (bản chính), đặt cọc trước 50% giá 

tour  khi đăng ký tour và hoàn tất  thanh toán trước 3 tuần trước khi tour khởi hành.  

- Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, du lịch Vietnam Travel  sẽ có trách nhiệm 

nhận khách cho đủ đoàn (15 khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch 

trình. Nếu số lượng đoàn dưới 15 khách, cty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách 

trước ngày khởi hành 4 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới, hoặc hoàn trả 

lại toàn bộ số tiền khách đã đăng ký trước đó. 

  - Quý khách mang 2 quốc tịch hoặc Travel document vui lòng thông báo với 

nhân viên bán tour ngay thời điểm đăng ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy tờ có 

liên quan (nếu có).  

  - Quý khách chỉ mang thẻ xanh (thẻ tạm trú tại nước ngoài) và không còn hộ 

chiếu VN còn hiệu lực thì không đăng ký du lịch sang nước thứ ba được. 



 

 
 

 

Trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi: Nếu đi cùng ba/mẹ phải mang theo giấy khai sinh có 

dấu mộc đỏ, nếu không đi cùng ba/mẹ phải mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của 

chính quyền địa phương. 

- Chương trình có thể thay đổi tùy thuộc vào lịch bay của hãng hàng không và 

tình hình khách sạn tại Malaysia, Indonesia, Singapore nhưng số điểm tham quan 

không thay đổi. Đây là chương trình du lịch thuần túy có ghé 1 số điểm Shopping. 

Quý khách chỉ được phép  tách đoàn khi có sự đồng ý hướng dẫn viên và nộp khoản 

phí bắt buộc là 690.000đ/ khách/ ngày rời đoàn và chiu mọi chi phí phát sinh. Trong 

những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai, thời hạn cấp visa của lãnh -        

- sự quán hoặc do thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng 

như: máy bay, tàu hỏa, thì Công ty Du lịch sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình vì sự thuận 

tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt 

hại phát sinh. Quý khách vui lòng tự chịu mọi chi phí phát sinh nếu bị từ chối nhập 

cảnh vì lý do cá nhân. Hộ chiếu phải còn nguyên vẹn không rách, không tẩy xóa…  

 


