
 

Xin gửi Quý khách hàng chương trình 

SINGAPORE - MALAYSIA  
Thời gian: 04 ngày 03 đêm - Phương tiện: Máy bay 

Khởi hành Đến Thời gian bay Ngày khởi hành Giá tour Liên hệ 

(SGN) 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

(SIN) 

Singapore 
08:55 

Thứ 7 hàng tuần   

(MAL) 

Malaysia 

(SGN) 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

14:10 

Quý khách vui lòng có mặt tại sân bay trước 180 phút so với giờ khởi hành./. 

 

NGÀY 1: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  - SINGAPORE (Ăn trưa, ăn tối) 

Trưởng đoàn Phúc Thịnh travel đón Quý khách tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, hỗ trợ đoàn làm thủ tục 

đáp chuyến bay đi Singapore. 

Đến sân bay quốc tế Changi, xe và hướng dẫn viên địa phương đón Quý khách vào trung tâm thành phố 

dùng bữa trưa nhẹ tại sân bay, sau đó tham quan: 

 Trung tâm chế tác đá quý và Cửa hàng dầu gió - quốc bảo của Singapore. 

 Chụp hình bên ngoài khu vườn năng lượng “Garden by the bay “ 

 Công viên Sư tử biển Merlion Park - biểu tượng nổi tiếng nhất của Singapore. 

Tiếp tục tham quan Đảo Sentosa - là đảo lớn thứ tư của Singapore. Khám phá thế dưới nước với thủy cung 

“Sea Aquarium” và khu bảo tàng Hàng Hải (Chi phí tự túc). 

Xe đưa Quý khách tham gia chương trình Night Tour tại Singapore: (chi phí tự túc) 

 Thành phố phong thủy Suntec City 

 Hệ Thống Tàu điện Ngầm MRT 

 Du thuyền trên Vịnh Marina để ngắm nhìn thành phố Singapore lung linh huyền ảo đầy màu sắc.  



 

Quý khách sẽ được thỏa mắt với chương trình biểu diễn nhạc nước đặc sắc Spectra Show tại Marina Bay 

Sand. Chương trình quy tụ những kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng hiện đại nhất, nằm bên bờ vịnh Marina sẽ là 

một ấn tượng khó phai trong lòng du khách 

Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng. Sau đó, xe và HDV đưa đoàn về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi. 

Nghỉ đêm tại Singapore. 

 

NGÀY 2: SINGAPORE - MALACCA - KUALA LUMPUR (Ăn sáng, trưa và tối) 

Sau khi dùng bữa sáng buffet tại khách sạn, xe đưa đoàn đến cửa khẩu Tuas làm thủ tục xuất cảnh 

Singapore và nhập cảnh Malaysia. Xe và HDV đón đoàn khởi hành đi Malacca. 

Đến Malacca, Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. Sau đó tham quan: 

  Ngắm dòng sông Malacca thơ mộng 

 Pháo đài Bồ Đào Nha 

 Tham quan chụp ảnh khu Quảng Trường Hà Lan,… 

Xe đưa Quý khách khởi hành đi Kualalumpur. Đến Kualalumpur, Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng. 

Đoàn về khách sạn nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Kualalumpur. 

 

NGÀY 3: KUALA LUMPUR - CAO NGUYÊN GENTING (Ăn sáng, trưa và tối) 

Sau khi dùng bữa sáng buffet tại khách sạn, xe đưa Quý khách khởi hành đi tham quan: 

 Động Batu: 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. Quý khách 

phải vượt qua 272 bậc thang để chiêm ngưỡng sự huyền bí của hang động. 

 Tiếp đó thăm quan và mua sắm tại cửa hàng đặc sản địa phương, cửa hàng miễn thuế, cửa hàng vàng 



 

bạc đá quý, đặc biệt tìm hiểu về quốc bảo của Malaysia. 

Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng, tiếp tục hành trình lên Cao nguyên Genting. Quý khách đi chuyển bằng 

cáp treo, chinh phục 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. 

Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng, sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Kualalumpur. 

 

NGÀY 4: KUALALUMPUR - TP HCM (Ăn sáng, ăn nhẹ trên máy bay) 

Sau khi dùng bữa sáng buffet tại khách sạn, xe đưa Quý khách tham quan: 

 Putrajaya - người Malaysia tự hào gọi Putrajaya là thành phố thông minh. 

 Twin Tower - tòa tháp cao 88 tầng, đã từng được coi là tòa tháp cao nhất thế giới. Quý khách tự do 

chụp ảnh và mua sắm tại đây. 

 Cung điện Hoàng Gia, Đài tưởng niệm Chiến sĩ vô danh, Quảng trường độc lập, Thánh đường 

Hồi giáo Quôc gia,… 

 Thưởng thức và mua sắm tại Cửa hàng Socola - Beryl’s nổi tiếng của Malaysia. 

Quý khách tự do tham quan và mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn. 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. 

 

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

 

GIÁ TOUR PHỤ THU 



 

Người lớn 

(> 11 tuổi) 

Trẻ em 

(< 11 tuổi) 

Em bé 

(< 02 tuổi) 
Phòng đơn 

   4.990.000 

GIÁ TOUR BAO GỒM :  

 Vé máy bay khứ hồi theo đoàn (SGN - SIN & KUL - SGN). 

 Thuế phi trường hai nước , phí An ninh, phụ phí xăng dầu,…  

 Hành lý 7kg xách tay + 15kg ký gửi. 

 Các bữa ăn và vé tham quan theo chương trình. 

 Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao: 02 khách/phòng 

 Singapore: Ibis Style, Re,.. 

 Kuala Lumpur: Transit, Ibis Styles,… 

 Quà tặng: nón du lịch và bao hộ chiếu  

 Trưởng đoàn Việt Nam và hướng dẫn viên địa phương suốt tuyến. 

 Phí bảo hiểm tai nạn (mức bồi thường cao nhất về người là 10.000 USD/khách). 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

 Hộ chiếu phải còn hạn trên 06 tháng (phải còn nguyên vẹn, không chỉnh sửa). 

 Hành lý quá cước qui định (Theo quy định là 7kg xách tay + 20kg ký gửi) 

 Các chi phí cá nhân (phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, phí khuân vác hành lý, …) 

 Tiền típ hướng dẫn viên và tài xế địa phương: 3 USD/ngày/khách. 

 Phí visa nhập cảnh Việt nam đối với Việt Kiều và khách nước ngoài: 1.480.000 VNĐ/khách. 

 Chi phí phát sinh nếu chuyến bay huỷ trong trường hợp bất khả kháng : thiên tai, thời tiết, đình công. 

ĐIỀU KIỆN HUỶ TOUR ( KHÔNG TÍNH THỨ BẢY, CHỦ NHẬT VÀ NGÀY LỄ ): 

 Khách chịu phí phạt 6.400.000 VNĐ (~300 USD) sau khi đóng cọc. 

 Huỷ tour trước 15 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 75% giá tour. 

 Huỷ tour trước 10 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 100% giá tour. 

LƯU Ý: 

 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 công ty sẽ giữ quyền thay 

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 công ty 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 tuồi đến 85 tuổi, gia đình và quý khách phải cam kết đảm bảo tình trạng sức 

khỏe với công ty chúng tôi trước khi tham gia tour. Nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, công ty sẽ 



 

không chịu trách nhiệm dưới mọi tình huống và không nhận mua bảo hiểm dành cho khách từ 70 tuổi trở 

lên. 

 Trường hợp quý khách không được xuất cảnh hay nhập cảnh lý do cá nhân. Công ty 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 hoàn toàn 

không chịu trách nhiệm và không hoàn trả tiền tour. 

 Quý khách dưới 18 tuổi phải có Bố Mẹ hoặc người nhà trên 18 tuổi đi cùng. Trường hợp đi với người 

nhà phải nộp kèm giấy ủy quyến được chính quyến địa phương xác nhận (do Bố Mẹ ủy quyến dắt đi 

tour). 

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH THAM QUAN VUI VẺ! 


