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Hành trình: 5 ngày 4 đêm 

Hãng bay: Vietjet Air 

Lưu trú: 3 - 4 sao 

1 bữa Buffet BBQ / Lẩu 

 
 
 
 

Garden by the bay 

Merlion park 

Đảo Sentosa 

Universal Studio 

Đền Cheng Hong 

Nhà thờ Thánh Paul 

Cung điện hoàng gia 

Đền Then Hou 

Cao nguyên Genting 

Động Batu 

Và nhiều hoạt động 

thú vị khác 

 



KHÁM PHÁ S INGAPORE - MALAYSIA  5 N 4 Đ 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 

NGÀY 1: TP. HCM - SINGAPORE - SENTOSA (Ăn trưa, tối) 

Trưởng đoàn đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục Checkin khởi hành 

đi Singapore. 

Đến Singapore, đoàn dùng bữa trưa. 

 
Sau khi ăn trưa xong, đoàn bắt đầu khám phá Singapore 

+ Gardens by the Bay (outside) 

Đoàn dừng chân tham quan Kỳ quan Gardens by the Bay 

hay còn được gọi là Khu vườn bên Vịnh của Singapore từ bên ngoài 

 
Di chuyển đến Sentosa, tự do khám phá casino, USS 

+ Universal Studios Singapore (outside) 

Universal Studios Singapore là một công viên giải trí nằm trong Resorts World Sentosa 

tại Sentosa, Singapore. Nó có 28 trò chơi, chương trình và điểm tham quan trong bảy 

khu vực theo chủ đề. Đây là một trong sáu công viên giải trí Universal Studios trên 

khắp thế giới. 

 
Đoàn dùng bữa tối, nhận phòng khách sạn tại Singapore 

Tự do tham quan Singapore về đêm. 
 
 

 



NGÀY 2: SINGAPORE - MALAYSIA - MALACCA (Ăn 3 bữa) 

Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và trả phòng. Tiếp tục tham quan 

Singapore 

+ Công viên Sư tử biển (Merlion Park) 

Tượng sư tử Merlion nặng 70 tấn nằm tại công viên này và là một trong những cảnh 

quan nổi tiếng của thành phố. 

+ Toà nhà Quốc hội (Parliament Of Singapore) 

Tòa nhà quốc hội Parliament House là một công trình văn hóa chính trị của đất 

nước Singapore, điểm đến du lịch thú vị trong hành trình khám phá đảo quốc Sư Tử. 

+ Cụm nhà hát Esplanade 

Nhà hát Esplanade (tên tiếng anh là Esplanade Theatre) còn được gọi nhà hát trái 

sầu riêng, là một cụm trung tâm biểu diễn nghệ thuật ở Singapore. 

+ Tham quan mua sắm đá quý, dầu gió Singapore 

Đoàn dùng bữa trưa. 

Tiếp tục hành trình di chuyển đến Malacca tham quan 

Tận hưởng không gian phố đi bộ Jonker 
 

 

 
+ Đền Cheng Hoon Teng 

Đền Cheng Hoon Teng là ngôi đền cổ xưa nhất của người Hoa trên đất nước 

Malaysia. Ngôi đền tiêu biểu cho kiến trúc đền đài của Người Hoa trên thế giới. 

+ Nhà thờ Thánh Saint Paul 

Nhà thờ Thánh Saint Paul là tàn tích lịch sử ở thành phố Malacca, Malaysia. Được 

xây dựng vào năm 1521, trải qua biết bao biến đổi của thời gian, hiện nó trở thành 

nhà thờ cổ nhất ở Đông Nam Á. 

 
Đoàn dùng bữa tối, nhận phòng và nghỉ ngơi. 

Tự do khám phá Malacca về đêm. 



NGÀY 3: MALACCA - KUALA LUMPUR (Ăn 3 bữa) 

Đoàn dùng buffet sáng tại Khách sạn, làm thủ tục trả phòng 

+ Thành phố nhân tạo Putrajaya. 

Putrajaya - thủ đô hành chính mới của chính phủ liên bang Malaysia là thành phố 

được quy hoạch nhân tạo và được thành lập năm 1995 tại Malaysia. 

Đoàn tham quan Kuala Lumpur: 

+ Cung điện hoàng gia (King Palace) 

Cung điện hoàng gia đồ sộ này là một địa danh nổi tiếng có những mái vòm bằng 

vàng, thu hút nhiều người đến chụp ảnh. 

+ Đài tưởng niệm Quốc gia (National Monument) 

Đài tưởng niệm Quốc gia là một tác phẩm điêu khắc tưởng nhớ những người đã 

chết trong cuộc đấu tranh giành tự do của Malaysia. 

+ Quảng trường Độc lập (Independence square) 

+ Đền Thean Hou (Thean Hou Temple) 

Thean Hou Temple nằm tại đồi Robson giữa thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Tọa lạc 

trong khu người Hoa với tổng diện tích khoảng 6.760m², đây được xem là công trình 

thờ cúng Thiên Hậu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. 

+ Chocolate Shopping. 

Đoàn di chuyển đến Kuala Lumpur City Centre để chụp ảnh đoàn. 

Đoàn dùng bữa tối & nghỉ đêm, tự do khám phá Kuala Lumpur. 
 
 

 



NGÀY 4: KUALA LUMPUR - ĐỘNG BATU - GENTING (Ăn 3 bữa) 

Đoàn dùng buffet sáng tại Khách sạn 

+ Mua sắm tại Gem Shop 

+ Động Batu (Batu Caves) 

Động Batu là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Malaysia, cách thủ đô Kuala Lumpur 

khoảng 13 km về phía bắc. Nơi đây thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan 

hàng năm. 

Quý khách dùng bữa trưa. 

Đoàn tham quan Cao nguyên Genting. 

Cao nguyên Genting điểm dừng chân lý tưởng cho những “kẻ mơ mộng” thích 

khám phá thiên nhiên kỳ vĩ của đất nước Malaysia xinh đẹp. 

Quý khách dùng bữa tối & nghỉ đêm. 

Quý khách tự do khám phá Kuala Lumpur về đêm. 
 

 

 

 
NGÀY 5: KUALA LUMPUR - TP. HCM 

Ăn sáng tại Khách sạn. 

Quý khách đến các trung tâm thương mại để mua sắm, shopping,... 

Xe đưa đoàn ra sân bay trở về TP. HCM. 



GIÁ TOUR BAO GỒM 

- Vé máy bay khứ hồi (7kg hành lý xách tay & 20kg ký gửi). 

- Khách sạn tiêu chuẩn 3 - 4 sao. 

- Vé tham quan, xe du lịch, các bữa ăn theo chương trình, hướng dẫn viên nhiệt tình suốt 

tuyến theo chương trình. 

- Quà tặng: 1 bữa Buffet BBQ / Lẩu, nón du lịch, bảo hiểm du lịch, nước uống suốt hành trình. 

 
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

- Tiền bồi dưỡng (Tips) cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương 5$ / ngày / khách = 25 USD 

/ khách / Tour 5 ngày (~ 600.000 VNĐ). Quý khách có thể đóng chung khi thanh toán Tour. 

- Hành lý quá cước hơn quy định. 

- Chi phí điện thoại, giặt ủi,... phát sinh. 

- Chi phí mua sắm cá nhân. 

- Phụ thu phòng đơn (nếu có): 3.800.000 VNĐ / khách. 

- Nếu khách có nhu cầu xuất hóa đơn, đóng 8% VAT trên giá trị Tour. 

 

 
THANH TOÁN 

- Cọc 50% tổng giá trị tour ngay sau khi đăng ký tour. 

- Số tiền còn lại thanh toán hết trước ngày khởi hành 7 - 10 ngày (áp dụng tour ngày thường), 

trước ngày khởi hành 20 - 25 ngày (áp dụng tour lễ tết). 

 
QUY ĐỊNH HUỶ VÉ 

- Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua chịu chi phí: 50% giá vé (mất cọc). 

- Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày chịu chi phí 70% giá vé. 

- Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 05 ngày chịu chí phí 100% giá vé. 

- Giai đoạn Lễ/Tết: không hoàn, không hủy, không đổi. 

 
QUY ĐỊNH DỜI VÉ 

Quý khách sau khi cọc muốn dời ngày đi: 

+ Có thể tìm kiếm thành viên thay thế (Không thu phí). 

+ Nếu lựa chọn dời ngày phải chịu phí là 550.000VND/người. 

+ Vui lòng thông báo cho VTPlus trước 05 ngày khởi hành, sau thời gian này VTPlus không giải 

quyết các vấn đề về dời ngày đi. 



LƯU Ý 

- Quý khách phải có hộ chiếu còn hạn 06 tháng tính từ ngày tour kết thúc và mang theo khi 

đi tour. 

- Qúy khách phải có xác nhận tiêm chủng Vaccine Covid đủ 2 mũi trở lên. Tra cứu chứng 

nhận tiêm chủng tại: 

+ Ứng dụng PC Coivid. 

+ Giấy tiêm (có tiếng anh). 

+ https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal. 

- Trẻ em từ 05 – 17 tuổi không đi cùng bố mẹ, yêu cầu phải có chứng nhận tiêm chủng Vaccine 

Covid 01 mũi trước khởi hành 14 ngày và Giấy đồng ý cho người lớn đi kèm. 

- Đối với khách Việt Kiều, khách nước ngoài phải có visa tái nhập Việt Nam nhiều lần hoặc miễn 

thị thực mang đi theo tour. 

- Thứ tự các điểm tham quan theo chương trình HDV có thể thay đổi tùy theo thời tiết và các 

vấn đề khách quan khác mà vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan. 

- Thời gian trong chương trình tour là thời gian dự kiến, thực tế tour sẽ có chênh lệch (không 

nhiều) so với thời gian dự kiến. HDV sẽ báo trực tiếp cho Khách hàng trong thời gian thực hiện 

tour. 

- Cam kết đã được tư vấn hiểu rõ và đồng ý các quy định liên quan về điều kiện sức khỏe khi 

tham gia chương trình du lịch. 

- Đây là tour du lịch thuần túy, quý khách vui lòng không tách đoàn trong quá trình tham gia 

tour. 

- Quý khách có nhu cầu cần xuất hóa đơn VAT vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn cho 

nhân viên bán tour khi ngay khi đăng ký hoặc trước khi thanh toán hết, không nhận xuất hóa 

đơn sau khi tour đã kết thúc. 

- Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng như không bao 

gồm trong chương trình, các điều kiện hủy tour trên biên nhận đóng tiền. 

- VTPLUS TRAVEL sẽ không chịu trách nhiệm nếu quý khách bị từ chối xuất nhập cảnh với bất kì 

lý do gì. 

- Các trường hợp bất khả kháng VTPLUS TRAVEL không chịu trách nhiệm trước khách hàng về 

những thay đổi hoặc hủy bỏ vì những lý do khách quan và chủ quan như: Động đất, núi lửa, bão 

gió, chiến tranh, đình công, biểu tình, khủng bố, rối loạn chính trị, dịch bệnh..Các giải pháp hoặc 

đền bù (nếu có) sẽ phụ thuộc vào Nhà cung cấp dịch vụ liên quan. 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal
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