
Singapore – Malaysia
Thời gian: 4 ngày 3 đêm

NGÀY 1: TP. HCM – SINGAPORE – CITY TOUR (Ăn Trưa, Tối)

Sáng: Trưởng đoàn EVN TOUR đón đoàn tại cổng D2, sân bay

quốc tế Tân Sơn Nhất. Trưởng đoàn hỗ trợ quý khách làm

thủ tục check in chuyến bay thẳng đến Singapore. Đến sân

bay  Changi (Singapore), xe và HDV đón đoàn khởi hành

tham quan Singapore:

 Công viên sư tử biển (Merlion Park): Biểu tượng du lịch

của đảo quốc Singapore.

 Kỳ quan Gardens by the Bay: với diện tích khoảng 101

ha gồm 18 siêu cây khổng lồ và hơn 200 nghìn loại thực

vật đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Mỗi cây

có chiều cao từ 25 đến 50 mét và được trang trí bằng các

loài hoa nhiệt đời, dương xỉ bao quanh khung thép. Tán

cây sẽ hấp thụ và tản nhiệt mang lại không khí mát mẻ.

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng.

Chiều: Tham quan và mua sắm các đặc sản dầu gió nổi tiếng tại Singapore.



 Xe đưa đoàn khởi hành đi Đảo Sentosa, ghé ngang Festival Walk, khu phức hợp Casino

và  thỏa thích với những trung tâm mua sắm tại Sentosa. 

 Chụp ảnh tại Merlion Tower.

Tối: Quý khách dùng cơm tối. Sau đó tự do tham gia chương trình 4 trong 1 - Singapore By Night

- Khám phá vương quốc Sư Tử Biển về đêm (chi phí tự túc).

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.

Khám phá trung tâm thương mại Suntec City – tìm hiểu Phong Thuỷ Thượng - Phong

Thuỷ Hạ đất nước Singapore.

Thưởng thức chương trình nhạc nước Spectra Show tại resort Marina Bay Sands với hiệu

ứng đặc sắc bằng ánh sáng với hơn 250.000 đèn LED từ hơn 110 loại LED và LAZER và

nghệ thuật nhạc nước.

 Xe đưa Quý khách đến cửa khẩu nhập cảnh vào Malaysia, Quý khách nhận phòng nghỉ ngơi.

NGÀY 2: JOHOR – MALACCA – KUALA LUMPUR  (Ăn Sáng, Trưa, Tối)

Sáng: Xe  đón đoàn đi  thẳng  về  Thành phố  cổ  Malacca, Quý

khách bắt đầu tham quan, chụp ảnh tại các công trình kiến trúc

đặc sắc: 

 Khu quảng trường Hà Lan

 Pháo đài Bồ Đào Nha

 Thưởng thức sự yên bình trên dòng sông Malacca.

Trưa: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng địa phương,  sau đó khởi

hành về thủ đô Kuala Lumpur. 

Chiều:  Về đến Kuala Lumpur, Quý khách chụp ảnh tại  Tháp đôi

Petronas,  biểu  tượng  của  Malaysia.  Quý  khách  tự  do

shopping ngay trong tòa tháp đôi nổi tiếng này.

Tối: Quý khách ăn tối sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

NGÀY 3: KUALA LUMPUR – CAO NGUYÊN GENTING (Ăn Sáng, Trưa, Tối)



Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng xong,  đoàn khởi  hành

tham quan Kuala Lumpur với những địa điểm tham quan

hấp dẫn và vô cùng nổi tiếng:

 Thánh  đường  Hồi  giáo  quốc  gia tại  thành  phố  mới

Putrajaya

 Cung điện Hoàng gia Malaysia

Trưa: Quý khách ăn trưa và tiếp tục hành trình: 

 Khu vực Động Batu, chinh phục 272 bậc thang để vào

tham quan các đền thờ với nhiều bức tượng độc đáo của

Ấn Độ giáo.

 Cao nguyên Genting: Quý khách chinh phục độ cao hơn

2000m bằng hệ thống cáp treo dài 3,4 km. Quý khách bắt

đầu khám há thế giới sống động tại đây: mua sắm, hoặc

thử vận may tại Genting Casino nổi tiếng Đông Nam Á.

Tối: Xe đưa đoàn về lại  Kuala Lumpur, Quý khách ăn tối và

nghỉ ngơi qua đêm tại khách sạn.

NGÀY 4: KUALA LUMPUR – TP. HCM  (Ăn Sáng)

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, tiến hành làm

thủ tục trả phòng.

 Đoàn tham quan và mua sắm  đặc sản Malaysia,  ghé

thăm  và  mua  sắm  tại  nhà  máy  Beryl’s  Chocolate

Kingdom nổi tiếng nhất Malaysia 

Xe và HDV đưa đoàn ra sân bay, làm thủ tục đón chuyến

bay  về Việt  Nam. Về  đến  TP.HCM  Trưởng  Đoàn  EVN

TOUR chào tạm biệt và hẹn gặp lại Quý khách.

NGÀY KHỞI HÀNH

3,10,17,24/06 6.985.000 VNĐ



1, 8, 15, 22, 29/ 07

5, 12, 19, 26/08

9, 16, 23/ 09 

7, 14, 21, 28  /10

 4, 11, 18, 25/ 11

2, 9, 16, 23/ 12

GIÁ TOUR BAO GỒM:

Vé máy bay khứ hồi TP.HCM – SINGAPORE,  KUALA LUMPUR  – TP.HCM  (7kg hành

lý xách tay) Thuế phi trường, an ninh hàng không.

Hàng không: Jetstar, Vietjet Air, Malaysia Airlines, Air Asia v.v…

Khách sạn 4 sao: 2 khách/phòng (3 khách/phòng sẽ được bố trí vì lý do giới tính). Trường

hợp Khách ở phòng riêng phụ thu: 2.300.000 VNĐ

Ăn uống, tham quan và vận chuyển như chương trình.

Hướng dẫn viên suốt tuyến.

Bảo hiểm du lịch quốc tế suốt tuyến, mức bồi thường cao nhất 210.000.000 VNĐ/trường hợp

(không áp dụng cho Khách trên 70 tuổi).

Nước suối 1 chai/ngày.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM :

 Các show diễn về đêm.

 Các chi phí cá nhân và các chi phí khác không có trong chương trình.

 Phụ thu ngày lễ:  3.995.000vnđ/khách.

 Phụ thu hè tháng 6 - 7: 550.000vnđ/ khách

 Visa tái nhập Việt Nam đối với khách việt kiều hoặc quốc tích nước ngoài.

 Hóa đơn VAT.

 Nước uống (bia rượu trong bữa ăn), điện thoại, giặt ủi,….



 Hành lý quá cước theo quy định của hàng không.

 Tiền Tip 3USD/người/ngày (dưới 2 tuổi miễn phí).

 Chi phí ăn uống trên chuyến bay

GIÁ TOUR TRẺ EM (Tính theo ngày sinh)

 Trẻ em dưới 02 tuổi : 35% tổng giá tour. Bao gồm vé máy bay và bảo hiểm.

 Trẻ em từ 02 – dưới 11 tuổi : 90% tổng giá tour. Ngủ chung giường bố mẹ.

 Giường riêng: 100% tổng giá tour.

 Lưu ý: Trong trường hợp chỉ có 1 khách (người lớn) đi với 1 trẻ em dưới 12 tuổi (không có 

chế độ giường riêng), Quý Khách vui lòng thanh toán thêm để bé có chế độ giường riêng. 

Hai người lớn đi kèm một trẻ em, trẻ thứ 2 trở đi thanh toán bằng giá tour người lớn.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TOUR:

 Hộ chiếu còn hạn sử dụng tối thiểu là 6 tháng (Tính từ ngày kết thúc tour).

 Quý khách thanh toán: 50% tổng giá tour ngay khi đăng ký, và thanh toán phần còn lại trước

14 ngày làm việc.(không tính thứ 7, chủ nhật và ngày lễ.)

 Khách mang quốc tịch nước ngoài phải có thị thực nhập cảnh Việt Nam còn hạn sử dụng tính

đến ngày khởi hành.

 Khách được miễn thị thực Việt Nam không được quá hạn 90 ngày từ ngày nhập cảnh đến

ngày kết thúc tour.

 Vui lòng cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân như: Họ và Tên theo hộ chiếu,

số Pasport, số điện thoại, địa chỉ liên lạc…

LƯU Ý: Trình tự các điểm tham quan có thể thay đổi do những sự cố khách quan như: thời tiết,

giao thông…nhưng vẫn đảm bảo đi đủ các điểm đã ghi trong chương trình.


