
SINGAPORE – MALAYSIA 

GARDENS BY THE BAY – THỦ ĐÔ KUALA LUMPUR 

CAO NGUYÊN GENTING – ĐỘNG BATU – THÁP ĐÔI TWIN TOWER 

THỜI GIAN: 4 NGÀY 3 ĐÊM 

PHƯƠNG TIỆN: ĐI VỀ BẰNG MÁY BAY 

NGÀY 1: TPHCM – SINGAPORE – JOHOR BAHRU (ĂN TRƯA, TỐI) 

HDV đón quý khách tại cổng D2 Ga đi Quốc Tế sân bay TSN làm thủ tục xuất cảnh 

bay đi Singapore. Đến sân bay Changi (Singapore), xe và HDV địa phương đón đoàn 

dùng cơm trưa, khởi hành đi tham quan thành phố Singapore: 

Công viên sư tử Melion Park – là biểu tượng thần thoại của Singapore và là điểm du 

lịch Singapore thu hút khách tham quan nhất trên toàn đảo. Bức tượng này được một 
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thợ điêu khắc người địa phương tên Lim Nang Seng tạc tên và khánh thành vào ngày 

15 tháng 9 năm 1972 và trở thành biểu tượng du lịch cho đất nước này. 

Bức tượng sư tử nửa thân cá quay mặt về phía Đông và theo người dân ở đây, thì 

linh vật của đất nước đặt theo hướng mang lại sự thịnh vượng. 

Nhà hát sầu riêng Esplanade – công trình kiến trúc độc đáo nhất tại Singapore. Du 

khách sẽ khó cưỡng lại được không khí sáng tạo ngập tràn nơi đây, với những buổi 

trung bày nghệ thuật hoành tráng 

và những buổi biểu diễn đẳng cao 

quốc tế được tổ chức thường 

xuyên. 

Tòa thị chính City Hall Singapore 

– Nắm giữ vị trí quan trọng nhất tại 

Singapore, khánh thành vào năm 

1992, City Hall là trụ sở của thành 

phố tập trung nhiều đầu não quan 

trọng quốc gia này. Trải qua nhiều 

giai đoạn biến cố của lịch sử trên 

toàn thế giới, tòa thị chính là nơi 

chứng kiến tội ác và sự thống trị 

của Nhật Bản, Ấn Độ và đế quốc 

Anh… Đến năm 1951, tòa thị 

chính mới này trả lại sự tự do dưới 

sự quản lý của đất Singapore lấy 

tên gọi là City Hall. 

Khu vườn năng lượng “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. 

Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

Đoàn khởi hành vào Đảo Sentosa, ghé ngang Festival Walk, khu phức hợp Casino, 

chụp hình tại Merlion Tower và trung tâm mua sắm. Khám phá thế giới dưới nước 

và thủy cung “Sea Aquarium” – đại dương bao la khi thủy cung là nơi sinh sống của 

hơn 100.000 sinh vật biển thuộc hơn 800 loài khác nhau, cùng tấm thảm san hô rộng 
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lớn được đan dệt bằng 20.000 loài san hô khác nhau. Mình đã không thể nào rời mắt 

khỏi những chú cá xinh đẹp uốn lượn trong làn nước và khu Bảo tàng Hàng Hải (Chi 

phí tự túc) 

Đoàn dùng cơm tối 

Xe đưa quý khách đến cửa khẩu nhập cảnh vào Malaysia, nhận phòng khách sạn 

nghỉ ngơi. 

NGÀY 2: JOHOR – MALACCA – KULALUMPUR (ĂN SÁNG, TRƯA, CHIỀU) 

08h00: Xe đón và đưa đoàn đi thẳng về Tahnhf phố cổ Malacca – được mệnh danh 

là một Venice của 

Châu Á nhờ vẻ 

đẹp êm đềm của 

sông nước và 

những ngôi nhà 

cổ kính soi bóng 

xuống dòng sông. 

Nơi đây lưu giữ 

những nét lịch sử 

quý báu của Mã 

Lai, nơi từng là 

thương cảng sầm 

uất nhất của đất 

nước này từ hơn 

500 năm về 

trước. Malacca 

tiếp nhận rất 

nhiều văn hóa 

phương Tây qua việc giao thương. Qúy khách tham 

quan:            
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Khu Quảng Trường Hà Lan – đầy sắc màu Châu Âu với những con đường lát gạch 

đỏ rất hợp 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. Nơi đây nhất 

định là điểm đến không thể bỏ qua khi bạn đến du lịch đất nước Malaysia xinh đẹp. 

Thưởng thức sự yên bình trên dòng sông Malacca. 

Pháo đài Bồ Đào Nha – lưu giữu nét kiến trúc của người phương Tây, là một nét 

chấm phá mới của đất nước Malaysia. 

Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng, sau đó khởi hành về thủ đô Kuala Lumpur. 

Đoàn chụp hình Tháp Đôi Petronas là một cao ốc nổi tiếng và cũng là biểu tượng 

của thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Với chiều cao đo được từ mặt đất lên đến đỉnh 

của tòa nhà là 452m, tòa tháp này đã từng giữ vị trí là tòa nhà cao nhất thế giới từ 

khi hoàn thành vào năm 1998 cho đến ngày 17 tháng 10 năm 2003, khi tòa Taipei 

101 xây dựng xong với độ cao 508m, đã chính thức vượt mặt tháp Petronas về chiều 

cao, niềm tự hào của người dân Malaysia, quý khách tự do shopping trong tháp đôi. 
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Dùng cơm tối, về nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

NGÀY 3: KULALUMPUR – CAO NGUYÊN GENTING (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI) 

Sau bữa sáng, đoàn khởi hành tham 

quan city tour Kuala Lumpur với những 

điểm tham quan hấp dẫn và nổi tiếng 

như: 

Quảng trường độc lập – là một sân cỏ 

xanh mướt 200m được cắt tỉa cẩn thận 

và ở trung tâm có một cột cờ cao nhất 

thế giới treo lá cờ tổ quốc bay phấp 

phới. Nó tượng trưng cho lời nhắc nhở 

đáng tự hào về một Malaysia độc lập. 

Tượng đài chiến sĩ vô danh – được xây 

dựng để tưởng niệm và tôn vinh những 

người đã từ bỏ cuộc sống của họ trong 

sự nghiệp vì hòa bình và tự do 

Malaysia. 

Thánh đường hồi giáo quốc gia – là 

công trình kiến trúc tôn giáo to lớn với 

sức chứa đến 15.000 người. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1965 và bây giờ được 

coi là một biểu tượng quan trọng của đất nước Malaysia. 

Cung điện hoàng gia hay còn gọi là Istana Negara, được xây dựng trên ngọn đồi 

Janhan Duta phía Tây Bắc Kuala Lumpur. Với hướng nhìn ra sông, địa thế phong 

thủy độc đáo “tựa sơn – hứng thủy” này đã góp phần tại nên vẻ đẹp rất riêng cho 

Cung điện. 

Đoàn dùng cơm trưa 

Tiếp tục hành trình, quý khách khởi hành tham quan: 
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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, chinh 

phục độ cao hơn 

2000m bằng hệ 

thống cáp treo dài 

3.4km. Qúy khách 

bắt đầu khám phá 

thế giới sống động 

tại đây: mua sắm, 

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

Đoàn khởi hành về lại Kuala Lumpur. Ăn tối và nghỉ đêm tại đây. 

NGÀY 4: KULALUMPUR – TPHCM (ĂN SÁNG) 

Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng  

Đoàn tham quan mua sắm các đặc sản của đất nước Malaysia, 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. Hướng 

dẫn viên chào tạm biệt quý khách và hẹn gặp lại quý khách vào dịp sao. 

(Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tùy theo tình hình 

thực tế) 

GIÁ TOUR: 6.990.000VNĐ 

BAO GỒM: 

 Vé máy bay khứ hồi theo đoàn (SGN – SIN & KUL – SGN) 
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 Thuế phi trường hai nước, phí an ninh, phụ phí xăng dầu (~149USD) 

 Hàng không: Lion Air, Vietjet Air, Malaysia Airlines, Vietnam 

Airlines, Air Asia,... 

 Hành lý xách tay 7kg 

 Ăn nghĩ tham quan theo chương trình tham quan  

 Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao tiêu chuẩn Kuala Lumpur 

 Xe đưa đón theo chương trình  

 Nón và bao hộ chiếu  

 Trưởng đoàn và hướng dẫn viên suốt tuyến  

 Phí bảo hiểm tai nạn (mức bồi thường cao nhất về người là 10.000 

USD/khách) 

 Bảo hiểm Covid – 19 tại Malaysia (Mức bồi thường cao nhất là 20.000 

USD/khách) 

KHÔNG BAO GỒM:  

 Hộ chiếu phải còn hạn trên 6 tháng (phải còn nguyên vẹn, không chỉnh sửa) 

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

tay)/khách) 

 Các chi phí cá nhân (phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, 

phí khuân vác hành lý,…) 

 Tiền tip hướng dẫn viên và tài xế địa phương : 300.000 vnđ/khách 

(~12USD/4 ngày) 

 Phí test Covid-19: 580.000 vnđ/khách 

 Phí visa nhập cảnh Việt Nam (VK + NN) 1 tháng 1 lần: 960.000 vnđ/khách 

(~40USD/khách) 

 Phòng đơn phụ thu (khi có nhu cầu ở 1 khách/phòng): 2.400.000vnđ/khách 

(~105USD/khách) 

 Chi phí phát sinh nếu chuyến bay hủy trong trường hợp bất khả kháng: 

thiên tai, thời tiết, đình công. 

Chú ý: Thứ tự chương trình có thể thay đổi theo sự sắp xếp của cty để phù hợp vời 

tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan đã nêu trong chương 

trình. 



Đối với trẻ em (tính theo ngày sinh) 

 Từ 02 tuổi: 35% giá tour + thuế & vé 100% (ngủ chung giường với người 

lớn) 

 Từ 02 tuổi đến dưới 11 tuổi: 85% giá tour + thuế & vé 100% (ngủ chung 

với người lớn) 

 Từ 11 tuổi trở lên: bằng giá người lớn. 

 Điều kiện hủy tour (không tính thứ bảy, chủ nhật và nghỉ lễ) 

 Khách chịu phí phạt 5.000.000 vnđ sau khi cọc  

 Hủy tour trước 20 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 75% giá tour  

 Hủy tour trước 15 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 100% giá tour 

Lưu ý: 

 Khi đăng ký tour, vui lòng quý khách xuất trình các giấy tờ 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 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 lẽ, du lịch Sài Gòn Vip Tour 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 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 tour, cty Sài Gòn Vip Tour sẽ không 

chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

 Qúy khách không được tách đoàn trong suốt chuyến tham quan 



 Qúy khách mang thẻ xanh (permanent resident), Alien’s Passport, Travel 

Document,… khi đăng ký tour không trình báo, khi không xuất cảnh được, 

công ty Sài Gòn Vip Tour 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 !! 

 


