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SENTOSA – GARDENS BY THE BAY 

THÀNH PHỐ MỚI PUTRAJAYATHỦ ĐÔ – THỦ ĐÔ KUALA LUMPUR 

CAO NGUYÊN GENTING – ĐỘNG BATU – CHÙA BÀ THIÊN HẬU – THÁP ĐÔI TWIN TOWER 

5 ngày – 4 đêm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY 01 TP.HCM – SINGAPORE (ĂN TỐI) 

Trưởng đoàn sẽ đón khách tại ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục đón chuyến bay đi Singapore. 

Đến sân bay quốc tế Changi, đoàn làm thủ tục nhập cảnh Singapore. Xe và HDV đón đoàn vào trung tâm 

thành phố, ngắm cảnh phố xá. Quý khách tham quan Garden By The Bay – là một khu vườn với những nhà 

kính rộng lớn được xây dựng trên ý tưởng tập hợp nhiều loại thực vật quí hiếm trên toàn thế giới với những 

điều kiện sống khác biệt về sống chung tại khu vườn. Quý khách tiếp tục tham quan khu trung tâm 

Singapore:  

 Công Viên Sư Tử Biển “Merlion Park” – biểu tượng của đất nước Singapore. 

 Tòa Thị Chính – khu hành chính mới của Singapore (phía ngoài). 

 Chụp hình lưu niệm nhà hát Esplanade – với kiến trúc độc đáo như quả sầu riêng (phía ngoài). 

Đoàn dùng bữa tối, tiếp túc thưởng thức chương trình biểu diễn nhạc nước Spectra Show hoành tráng. Sau 

đó về khách sạn nhận phòng tại Singapore.  Buổi tối, quý khách tự do tham dự một trong những Option tour 

3 trong 1 về đêm như (chi phí tự túc): 

 Ngồi Thuyền trên con Sông Singapore trên Vịnh Marina. 

 Trãi nghiệm hệ thống tàu điện ngầm tân tiến nhất tại Singapore. 

 Đến thành phố phong thủy Suntec City mang tài lộc về cho người thân và bạn bè. 
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NGÀY 02 SINGAPORE – SENTOSA – JOHOR BAHRU (ĂN 03 BỮA) 

Đoàn dùng điểm tâm sáng, làm thủ tục trả phòng. Khởi hành tham quan: 

 Đồi Mout Faber – đây là ngọn đồi cao thứ 2 tại đất nước Singapore, tại đây quý khách có thề ngắm 

nhìn toàn bộ quan cảnh thành phố Singapore. 

 Cửa hàng Vàng Bạc Đá Quý miễn Thuế 

 Cửa Hàng Dầu Gió. 

Đoàn dùng cơm trưa tại Buffet Barbecue Hàn Quốc. Đoàn đi xe bus đến Đảo Sentosa, quý khách tham 

quan chương trình: 

 Tham quan Thuỷ cung lớn nhất thế giới -  S.E.A Aquarium - rất ấn tượng với thế giới đại dương 

sinh động. Đây được xem là thủy cung lớn nhất thế giới, trưng bày hơn 100.000 sinh vật biển thuộc 

800 loài. Ngoài ra, còn có tới 20.000 loại san hô. 

Quý khách khởi hành đến Johor Bahru. Xe đưa quý khách đến cửa khẩu Tuas làm thủ tục xuất nhập cảnh 

Malaysia. 

Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi, nghỉ đêm tại Johor Bahru. 

NGÀY 03 JOHOR BAHRU –KUALA LUMPUR (ĂN 03 BỮA) 

Sau khi dùng điểm tâm sáng và làm thủ tục trả phòng. Khởi hành đến thành phố cổ Malacca, thành phố du 

lịch nổi tiếng của Malaysia. Trên đường đoàn ngắm cảnh những cánh rừng Cao Su, Rừng Cọ, Ca Cao bạt 

ngàn, ba trong số các loại cây công nghiệp phổ biến và mang lại nguồn thu nhập kinh tế lớn cho Malaysia. 

Hoặc đoàn có thể ngắm cảnh sinh hoạt của người dân bản địa khi ngang qua những khu dân cư, khám phá 

những ngôi nhà sàn gỗ xinh xắn bên đường, nơi dành cho những người theo đạo Hồi nhỡ đường vào hành lễ. 

Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. 

Đến thủ đô Kuala Lumpur, đoàn tham quan: 

 Tháp Đôi Petronas (Petronas Twin Towers) – biểu tượng của thủ đô Kuala Lumpur và niềm tự hào 

của người dân malaysia, và chụp ảnh lưu niệm tại đây.  

 Chùa Bà Thiên Hậu – ngôi chùa linh thiêng và lâu đời của người dân gốc Hoa tại Malay.  đoàn dùng 

cơm chiều, nhận phòng nghĩ ngơi. Nghỉ đêm tại Kuala Lumpur. 

 Chocolate đặc sản của Malaysia với tất cả các loại mùi trái cây 

Đoàn dùng cơm tối, về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi, nghỉ đêm tại Kuala Lumpur. 
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NGÀY 04 CITY TOUR - CAO NGUYÊN GENTING – ĐỘNG BATU (ĂN 03 BỮA) 

Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Đoàn khởi hành tham quan: 

Cao Nguyên Genting (cao khoảng 2000m) bằng hệ thống cáp treo Skyway Cable Car (dài 14 km, khoảng 12 

phút) (Trong trường hợp cáp treo bảo trì sẻ phải trung chuyển bằng xe của Genting). Đến Genting, trung tâm 

giải trí nổi tiếng của người dân Malaysia, bản sao của sòng bạc Las Vegas. Quý khách tự do tham gia các trò 

chơi tại công viên Theme Park (chi phí tự túc), thử vận may tại Casino nổi tiếng. Đoàn đi mua sắm tại cửa 

hàng đặc sản địa phương – thưởng thức trà sâm Tongkat Ali, caffe trắng.  

Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Tiếp tục tham quan: 

 Động Batu, thánh địa của cộng đồng người Malaysia gốc Ấn, chiêm ngưỡng bức tượng Hindu cao 

nhất châu Á và chinh phục 272 bậc thang để vào tham quan các đền thờ với nhiều bức tượng độc đáo.  

 Cửa hàng trang sức đá đen – một trong những sản phẩm đặc trưng của Malaysia.  

 Cửa hàng miễn thuế - với các sản phẩm miễn thuế như Đồng Hồ, Nước Hoa, Trò Chơi Trẻ Em 

v.v… 

 Quảng trường Độc Lập, Tòa Tối Cao Pháp Viện 

 Tượng Đài Chiến Sĩ Vô Danh 

 Cung Điện Hoàng Gia.  

Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương. Nghỉ đêm tại Kuala Lumpur. 

NGÀY 05 KUALA LUMPUR – THÀNH PHỒ MỚI PUTRA JAYA – TP.HCM (ĂN SÁNG) 

Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, trả phòng. Trên đường ra sân bay dừng chân tham quan Thành Phố 

mới Putrajaya, với các công trình và cảnh quan độc đáo như: Thánh đường Hồi Giáo Quốc Gia, Phủ Thủ 

Tướng, Hoàng Cung Tiểu Vương, Quảng Trường Putra, Khu Văn Phòng Hành Chính… Đoàn tiếp tục 

đến thẳng sân bay làm thủ tục, đáp chuyến bay về lại Việt Nam. Đến sân bay Tân Sơn Nhật, chương trình kết 

thúc và hẹn gặp lại quý khách vào dịp sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: 

 Khi đăng ký tour, vui lòng quý khách xuất trình các giấy tời tùy thân như: Hộ Chiếu (Passport), Giấy 

Khai Sinh (trẻ em đi cùng), Visa Việt Nam nhập cảnh (hộ chiếu nước ngoài), Giấy khám sức khỏe 

dành cho người lớn tuổi (trên 70 tuổi) và phụ nữ mang thai (dưới 30 tuần). 

 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 
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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. 

 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, du lịch Sea Star 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. 

 Đối với khách hàng từ 70 tuổi đến 85 tuổi, gia đình và quý khách phải cam kết đảm bảo tình trạng sức 

khỏe với cty chúng tôi trước khi tham gia tour. Nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra trên tout, cty Sea Star 

Travel sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi tình huống. 

 Trường hợp quý khách không được xuất cảnh hay nhập cảnh lý do cá nhân. Sea Star Travel sẽ không 

chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

 Quý khách không được tách đoàn trong suốt chuyến tham quan. 

 Quý khách mang THẺ XANH (PERMANENT RESIDENT), ALIEN’S PASSPORT, TRAVEL 

DOCUMENT v.v… khi đăng ký tour không trình báo, khi không xuất cảnh được, công ty Sao Biển 

Travel hoàn toàn không chịu trách nhiệm và không hoàn trả tiền tour. 

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN THAM QUAN THẬT Ý NGHĨA VÀ THÚ VỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


