
 

 

 

 

 

 

 

 

• Mã tour : SM - 04 

• Thời gian : 4 ngày 3 đêm 

• Giá tour : 6,499,000đ/khách 

• Khởi hành : thứ 7 hàng tuần 

Ngày 1: Việt Nam – Singapore-Johor Bahru  ( Ăn Tối ) 
➢ HDV đón Quý Khách tại Sân Bay Tân Sơn Nhất, Khởi hành đi  

sân bay quốc tế Changi – Singapore, xe và hướng dẫn viên đón 

quý khách vào trung tâm thành phố ăn trưa sau đó tham quan: 

➢ Tham quan Garden by the bay - biểu tượng mới của Singapore 

này rộng 101 hecta, chứa hơn 250.000 loài cây quý hiếm. Quý 

khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn những “siêu cây” ấn tượng, cao 16 

tầng là nơi tích trữ nước mưa , tạo ra năng lượng mặt trời  và có 

vai trò như ống thông gió cho nhà kính công viên. Ngoài ra, Quý 

khách còn có thể tham quan khu nhà kính mái vòm để tận mắt tìm hiểu về những loài cây lạ 

trên thế giới (Không bao gồm vé vào 2 khu vực nhà kính) 

➢ Quý khách tham quan và mua sắm tại cửa hàng đá quý và Cửa 

hàng dầu gió – quốc bảo của Singapore 

➢ Công viên sư tử biển Merlion Park và ngắm nhìn các công trình 

kiến trúc tiêu biểu: Toà nhà Quốc hội lịch sử, Toà án tối cao, 

Toà thị chính, Nhà hát Esplanade hay còn gọi là nhà hát “trái 

sầu riêng”, Vịnh Marina Bay,.. 

➢ Quý khách đến với đảo Sentosa: Tự do khám phá Universal Studio hoăc Thủy Cung lớn nhất 

Đông Nam Á (Chi phí tự túc) 

➢ Quý khách di chuyển đi Malaysia. Ăn tối và nghi đêm tại Johor Bahru.. 

Ngày 2: Johor Bahru – Malacca ( Ăn Sáng/ Trưa/ Tối ) 
➢ Sáng: sau khi dùng bữa sáng buffet tại khách sạn,quý khách di 

chuyển về Malacca,với những con đường lát gạch đỏ rợp mát 

bóng cây và một nhà thờ đỏ sẫm đượm màu quá khứ. Một công 

viên nho nhỏ với mô phỏng chiếc cối xay gió và những cụm cây 

cỏ xanh um điểm xuyết những bông hoa nhắc nhở thời kỳ người 

Hà Lan ngự trị tại nơi đây. 

• Pháo đài cổ Bồ Đào Nha: nơi Quý khách có thể ngắm thành 

phố Malacca bên dưới với những nếp nhà ngay ngắn. Xa xa tầm 

mắt là vịnh Malacca bên bờ An Độ Dương xanh thẳm mênh 



 

 

mông. Trên đỉnh đồi là Thánh đường Pauls chỉ còn là phế tích với những bức tường đá hoang 

lạnh và tượng Saphia cụt tay in hình giữa vòm trời.  

• Nhà thờ cổ St. Pauls: nằm ngay trung tâm thành phố Malacca. Nhà thờ này được xây dựng 

theo lối kiến trúc đặc trưng của người châu Âu như sơn phết màu đỏ hệt các nhà thờ thiên 

chúa giáo bắt nguồn từ châu lục này.  

➢ Đoàn dùng cơm trưa. Sau đó di chuyển về Kuala Lumpur. Quý 

khách bắt đầu tham quan thành phố xinh đẹp: 

• Twin Tower: Tòa tháp cao 88 tầng, do tập đoàn dầu khí hùng 

mạnh nhất Malaysia xây dựng này đã từng được coi là tòa tháp 

cao nhất thế giới. Tham quan thành phố: Cung điện Hoàng 

Gia, Đài tưởng niệm, Quảng trường độc lập. 

• Đoàn tham quan, thưởng thức và mua sắm Socola tại 

Cửa hàng Socola – Bery’s nổi tiếng của Malaysia  
➢ Quý khách ăn tối và nghỉ đêm tại Kuala Lumpur. 

 Ngày 3: Batu– Genting ( Ăn Sáng/ Trưa/ Tối ) 

➢ Sau khi dùng bữa sáng buffet tại khách sạn, xe đưa Quý khách di 

chuyển tới Kuala Lumpur để tiếp tục khám phá Động Batu: là một 

ngọn núi đá vôi khoảng 400 triệu năm tuổi cách thành phố khoảng 

13km, là nơi thiêng liêng nhất của tín đồ Ấn độ giáo (đạo Hindu) 

tại Malaysia. Nơi đây có bức tượng thần Murugan cao 43 mét 

được sơn nhũ vàng lấp lánh, đứng trước lối vào động, và để chiêm 

ngưỡng sự huyền bí của hang động, Quý khách phải vượt qua 272 

bậc thang (được xây dựng vào năm 1920). 

• Tiếp đó thăm quan và mua sắm tại cửa hàng đặc sản địa 

phương, cửa hàng miễn thuế, cửa hàng vàng bạc đá quý, tại cửa hàng Nhân sâm ,đặc biệt 

tìm hiểu về quốc bảo của Malaysia. 

 

➢ Đoàn dùng bữa trưa, tiếp tục hành trình lên Cao nguyên Genting. 

Đến cao nguyên Genting xe cáp treo đưa quý khách lên đỉnh với 

độ cao 2.000m so với mặt nước biển,quý khách bắt đầu khám phá 

thế giới sống động tại đây. Quý khách có thể mua sắm, thử vận 

may tại sòng bạc Genting Casino nổi tiếng Đông Nam Á, thưởng 

thức Magic Show, tham gia các trò chơi như: lái xe mô tô, đi tàu 

cao tốc trên không, vui chơi chụp hình trong nhà tuyết…(chi phí 

tự túc).  

➢ Kết thúc chương trình tham quan, xe đưa Quý khách về lại Kuala Lumpur. Ăn tối và nghỉ 

đêm tại Kuala Lumpur. 

Ngày 4: Kuala Lumpur - Vietnam  ( Ăn Sáng) 

➢ Sau khi dùng bữa sáng buffet tại khách sạn, xe đưa quý khách tham của cửa hàng Socola, 

cùng thưởng thức các loại Socola và mua quà về cho người thân.  Đến giờ hẹn, xe và hướng 



 

 

dẫn viên đón đoàn ra sân bay làm thủ tục trở về Việt Nam. Kết thúc chương trình. Hẹn Gặp 

Lại Quý Khách. 

 

GIÁ TOUR TRẺ EM 

 Trẻ em trên  12 tuổi 100% giá tour 

 Trẻ em 02- 11 tuổi 90% giá vé người lớn (ngủ chung giường với cha mẹ 

 Trẻ em dưới 02 tuổi 30% giá vé người lớn (ngủ chung giường với cha mẹ) 

 
 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

 Vận chuyển 

Vé máy bay khứ hồi   
SGN 09:00AM – SIN 12:00AM ( Vietjet Air - 7kg hành lý xách tay ) 
KUL 13:10PM – SGN 14:05PM (Vietjet air – 7kg hành lý xách tay ) 
Thuế sân bay quốc tế hai nước + phí xăng dầu máy bay + thuế an ninh. 

 Lưu trú Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao quốc tế (2 khách/phòng) 

 Ăn uống 
Các bữa ăn theo chương trình 

Trên đường đi phục vụ khăn lạnh, nước suối 1 chai nước 500ml/ngày. 

 HDV HDV tiếng Việt đi theo phục vụ suốt tuyến 

 Bảo hiểm Phí bảo hiểm toàn cầu 1.000.000.000VNĐ/trường hợp 

 Tham quan Vé vào cửa các điểm tham quan theo chương trình 

 Quà tặng Nón, bao da hộ chiếu 

 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng 

 Hành lý quá cước quy định, Hành lý ký gửi 15kg 

 Vé tham quan các điểm ngoài chương trình . 

Phụ thu phòng đơn : 3.000.000 đ/ khách 

 Đối với Quốc tịch nước ngoài, nếu sử dụng Visa Việt Nam một lần: phụ thu 1.260.000vnđ/Khách. 

 Các chi phí cá nhân khác như: Điện thoại, giặt ủi, mua sắm, nước uống. 

 Tiền TIP cho tài xế và HDV địa phương: 70.000 VNĐ/ngày/người 

 

 
ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR 

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

• Nếu quý khách thông báo hủy tour 15 ngày trước ngày khởi hành, phí hoàn vé là 30% giá tour trọn 
gói 

• Từ sau 15 ngày đến trước 10 ngày, phí hoàn vé là 50% giá tour trọn gói 

• Từ sau 10 ngày đến trước 7 ngày, phí hoàn vé là  70% giá tour trọn gói 

• Trong khoản 7 ngày trước ngày khởi hành, phí hoàn vé là  100% giá tour trọn gói 

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



 

 

  
LƯU Ý: 

• Công ty cam kết sẽ hỗ trợ thông tin và giúp đỡ quý khách trong khả năng của mình, nhưng từ chối 
không chịu trách nhiệm thanh toán bất cứ khoản chi phí phát sinh nếu quý khách bị cơ quan di trú 
nước sở tại giữ lại tại cửa khẩu hoặc không cho phép nhập cảnh cùng với đoàn. Trong trường hợp 
này, dù không muốn, nhưng do qui định của nhà cung cấp dịch vụ của nước sở tại, buộc lòng từ chối 
không hoàn trả bất cứ khoản chi phí nào cho quý khách dù dịch vụ này chưa được thực hiện. 

• Do tour khách lẻ ghép đoàn, nếu Quý khách tự ý tách đoàn, không tham gia chương trình 
cùng đoàn Quý khách sẽ đóng phụ thu 2.000.000 VNĐ/ khách 

• DU LICH 168 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. 

• Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin về việc xuất hóa đơn trước khi Tour khởi hành 03 
ngày. Sau thời gian này mọi khiếu nại về hóa đơn sẽ không được giải quyết. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


