SINGAPORE - MALAYSIA [TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020]: HÀNH TRÌNH KẾT HỢP
Độ dài tour
Phụ trách tư vấn

6 ngày 5 đêm

VIETRANTOUR – 33 Tràng Thi – Hà Nội.
Tel: 024730 56789 (ext 202)
Phụ trách tư vấn:
Ms Lương Hương 0868 589 951/ 0912 556 803

Ngày 1: HÀ NỘI – SINGAPORE
Sáng: Xe và Hướng dẫn viên đón Quý khách tại một điểm hẹn trong thành phố ở Hà Nội đưa ra sân bay Nội Bài đáp
chuyến VN661(10:40 – 15:10) đi Singapore.
Chiều: Đến sân bay Changi, Quý khách làm thủ tục nhập cảnh. Xe và hướng dẫn viên đón Quý khách đi thăm quan thành phố:
Toà nhà Quốc hội - được cải tạo thành di sản văn hóa và nghệ thuật với tên gọi mới là Nhà Trưng bày Nghệ thuật.
Nhà hát Esplanade - là một tổ hợp trung tâm biểu diễn nghệ thuật ở Singapore. Tổ hợp này nằm trên một diện tích 6 ha, nằm bên vịnh
Marina. Đây là một tổ hợp các khu biểu diễn nghệ thuật: nhà hát, phòng hòa nhạc, thư viện nghệ thuật, sân khấu, biểu diễn thời trang,
studio, nhà hàng.
Tượng sư tử biển Merlion – biểu tượng cho du lịch Singapore, với hình ảnh con thú đầu sư tử, mình cá đang cưỡi trên ngọn song.
Tối: Quý khách có thể tham gia các tour tự chọn: Đi tầu điện ngầm, tham quan tổ hợp kỹ thuật cao Suntec City, thác nước Thịnh
Vượng – Một công trình được xây dựng theo kiến trúc phong thủy và du thuyền trên dòng sông Singapore để khám phá vẻ đẹp lung linh
huyền ảo về đêm (Chi phí tự túc khoảng 45usd/khách).
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* Chancellor Orchard ở Singapore hoặc tương đương

Ngày 2: SINGAPORE - JOHOR BAHRU
Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, Xe đưa Quý khách đi tham quan:
Vườn thực vật Gardens by the Bay – gồm có các khu vườn ven sông (Nam Vịnh, Đông Vịnh và Trung Tâm Vịnh) và những khu bảo tồn
thiên nhiên (Flower Dome và Cloud Forest) cũng như những địa điểm mới được khai thác như Sun Pavilion, nơi có một số cấu trúc
nhân tạo đáng kinh ngạc được xây dựng để làm nơi cư ngụ cho các hệ động thực vật từ khắp nơi trên thế giới. (Chi phí vé vào 01
DOM đã bao gồm)
Tham quan Mount Faber – nơi có thể ngắm toàn cảnh đất nước Singapore xinh đẹp.
Tham quan và mua sắm tại Cửa hàng đá phong thủy và Cửa hàng Dầu Gió – sản phẩm truyền thống nổi tiếng của Quốc đảo Sư tử.
Đoàn thưởng thức món lẩu nướng tự chọn Korean BBQ.
Chiều: Đoàn tiếp tục đi tham quan Đảo Sentosa:
Đảo Sentosa – đảo nghỉ dưỡng hàng đầu, tham quan khu giải trí phức hợp Resort World – một phức hợp du lịch ấn tượng kết hợp hài
hoà giữa công viên thiên nhiên, di sản văn hoá, khu ẩm thực, trung tâm mua sắm và khu vui chơi giả trí.
Đoàn khởi hành đi Johor Bahru. Đến Johor Bahru, xe đưa Quý khách về nhận phòng khách sạn
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* V8 ở Johor Bahru hoặc tương đương

Ngày 3: JOHOR BAHRU – MALACCA – KUALA LUMPUR
Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, Quý khách trả phòng. Xe đón Quý khách khởi hành đi Malacca – cố đô và là thành phố cổ nhất của
Malaysia. Làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Johor Bahru.
Chiều: Tới Malacca đoàn tham quan:
Đền Chenghoonteng, khu phố tàu Bukit – đến đây du khách sẽ có được cảm giác giống như là mình vừa đặt chân đến thêm đất nước
Trung Quốc trong hành trình này.
Quảng trường Hà Lan – đây là điểm đến thu hút nhiều du khách quy tụ về đây mỗi ngày. Với kiến trúc Hà Lan, du khách cảm nhận như
mình đang được hòa mình vào đường phố phương tây.
Pháo đài cổ và tàn tích nhà thờ thánh Paulo – những dấu tích này chính là hình ảnh sinh động về sự có mặt của người phương tây trên
mảnh đất này.
Quý khách di chuyển đến Kuala Lumpur
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Kuala Lumpur.

Ngày 4: KUALA LUMPUR – CAO NGUYÊN GENTING
Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, Quý khách khởi hành đi Cao nguyên Genting. Trên đường đi ghé thăm:
Động Batu - động thiêng của người gốc Ấn Độ (Hinđu). Nơi đây hàng ngày đón hàng ngàn lượt khách về vãn cảnh, cũng như người
dân tới đây thờ tự và cầu an.
Thăm quan và mua sắm tại của hàng địa phương – nơi bày bán các sản vật nổi tiếng của malaysia như: Sâm Tongkat Ali, Đá Đen
phong thủy, Socola, các sản phẩm dầu gió.
Chiều: Đoàn tiếp tục đi tham quan:
Cao nguyên Genting - cao nguyên có độ cao hơn 2000m so với mực nuớc biển. Đến đỉnh cao nguyên, Quý khách tự do tham gia các
trò chơi hấp dẫn tại khu giải trí trên cao nguyên Genting (chi phí tự túc).
Đoàn di chuyển về Kualalumpur
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* Pudu Plaza ở Kuala Lumpur hoặc tương đương

Ngày 5: KUALA LUMPUR

Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, Quý khách khởi hành đi tham quan:
Hoàng Cung - Đây là một toà nhà có kiến trúc lộng lẫy nép mình trong một khuân viên xinh đẹp và hiền hoà với nhiều loại cây và hoa.
Khuôn viên rộng là nơi ở của Hoàng Gia Malaysia và là nơi làm việc của nhà vua.
Tượng đài chiến thắng - Công trình thể hiện niềm tự hào của người dân Malaysia, là sự vinh danh những người đã chiến đấu vì tương
lai tươi sáng của dân tộc.
Quảng trường Độc Lập - Với cột cờ cao nhất thế giới- điểm nhấn quan trọng của Thủ đô, nơi đây từng là trung tâm của văn phòng
thuộc địa An, là nơi tổ chức lễ Tuyên ngôn Độc lập của Malaysia. Một Quảng trường của các toà nhà mang đậm dấu ấn lịch sử hơn
100 năm tuổi, những nét kiến trúc đặc trưng tuyệt vời nhất về sự pha trộn về kiến trúc- văn hoá của Anh, Ấn Độ, hồi giáo và địa
Phương..
Chiều:
Quý khách tham quan và mua sắm tại các cửa hàng socola, sản phẩm địa phương
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* Pudu Plaza ở Kuala Lumpur hoặc tương đương

Ngày 6: KUALA LUMPUR – HÀ NỘI
Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, Quý khách làm thủ tục trả phòng. Xe đưa đoàn đi tham quan:
Tòa Tháp đôi Petronas (Petronas Tower) – biểu tượng của đất nước Malaysia. Quý khách chụp ảnh lưu niệm bên ngoài
Quý khách khởi hành đi thành phố New Putrajaya – thành phố thông minh được điều hành hoàn toàn bằng vi tính và là thủ đô hành
chính mới của Malaysia. Putrajaya được thiết kế như một thành phố kiểu mẫu, thể hiện những nét điển hình nhất trong kiến trúc của
Malaysia. Quý khách tham quan:
Thánh đường Hồi giáo Putra đẹp lộng lẫy, gồm khoảng không gian cho 15.000 tín đồ và một tòa nhà mái vòm được trang trí hoa văn
công phu có màu trắng và hồng, có ảnh hưởng từ kiến trúc Safavid của Iran.
Tham quan chụp ảnh tại Đại lộ Dataran Putra
Tòa nhà văn phòng của thủ tướng nổi bật giữa hai bên đại lộ Dantaran (Quý khách tham quan bên ngoài)
Cây cầu Wawasan Bridge: Có 9 cây cầu ở thành phố thông minh Putrajaya, mỗi cây một vẻ. Chiếc cầu dài nhất là Putra Bridge với
435m, phỏng theo cầu Khaju ở Esfahan, Iran. Chiếc cầu check in ảnh đẹp nhất là cầu hình cánh buồm Wawasan Bridge nối giữa hai
con đường Presint 2 và Presint 8.
Chiều: Xe đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay VN680 (19:30 – 21:40) về Hà Nội. Tới sân bay Nội Bài, xe đón quý khách về điểm hẹn
ban đầu ở trung tâm TP Hà Nội
Lưu ý: Chương trình có những điểm shopping bắt buộc sau: Sâm Tongkat Ali, Đá Đen phong thủy, Socola, Đá quý, Dầu Gió, Sản
phẩm địa phương. Quý khách không đi các điểm shopping trên vui lòng đóng phụ thu: 25USD/ điểm.

Đã bao gồm
Vé máy bay quố c tế chặng: Hà Nội – Singapore// Kuala Lumpur – Hà Nội.
Thuế hàng không, phí phục vụ tại sân bay.
Khách sạn 3* sao (2 khách/phòng) tại các thành phố:
1 đêm khách sạn tại Singapore & 04 đêm khách sạn tại Malaysia
Hướng dẫn viên suốt tuyến đi từ Việt Nam.
Vé vào cửa tham quan các cảnh điểm.
Các bữa ăn theo chương trıǹ h tại nhà hàng và khách sạn:
Ăn sáng tại khách sạn
Ăn chính 10 bữa: 6usd/bữa/khách tại Malaysia & 8usd/bữa/khách tại Singapore
Các phương tiện vận chuyển theo tiêu chuẩn suốt hành trình.
Nước suố i 1 chai/người/ngày.
Bảo hiểm du lịch quốc tế AIG theo gói D (mức bồi thường tối đa 10.000 USD/1 vụ)

Chưa bao gồm
Thuế - phí tăng không được thông báo trước khi ký hợp đồng: từ các hãng hàng không, các hãng vận chuyển, các điểm tham quan,...
Chi phí làm hộ chiếu.
Chi phí cá nhân: Điện thoại, Internet, đồ uống và đồ ăn mất phí, xe và HDV phục vụ ngoài giờ
Hành lý quá cước theo quy định hàng không.
Phụ thu phòng đơn (nế u có)
Tiền tip cho HDV địa phương, tài xế (3 USD/khách/ngày)
Thuế VAT.

Thủ tục / Cần chuẩn bị
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
Quý khách đến đăng ký tour mang theo hộ chiếu (bản gốc) hoặc bản photo còn hạn tối thiểu 06 tháng và các giấy tờ khác (theo yêu
cầu, nếu có).

QUY ĐỊNH ĐÓNG TIỀN TOUR:
- Đợt I: Quý khách đặt cọc 50% tổng giá trị tour .
- Đợt II: Quý khách đóng nốt số tiền tour còn lại trước ngày khởi hành 15 ngày.

Ghi chú

THÔNG TIN THÊM:
1) Theo quy định của Cục xuất nhập cảnh Việt Nam:
- Tất cả khách đi du lịch nước ngoài phải có hộ chiếu, kể cả trẻ em (còn hạn tối thiểu 06 tháng)
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên khi xuất cảnh bắt buộc phải có hộ chiếu rời.
- Nếu trẻ em đi cùng họ hàng (không có bố, mẹ ruột đi cùng): Yêu cầu phải hộ chiếu rời, có giấy ủy quyền của cha mẹ và xác nhận của
Phường, xã nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú. Quý khách lưu ý mang theo giấy tờ này ra sân bay để xuất trình cho các phòng ban liên
quan.
- Trẻ em hộ chiếu kèm bố hoặc mẹ bắt buộc phải đi cùng bố hoặc mẹ (người kèm hộ chiếu)
- Khách hàng mang hộ chiếu nước ngoài phải có Visa tái nhập cảnh nhiều lần vào Việt Nam.Trường hợp khách không có, vui lòng
đóng thêm phí làm visa tái nhập Việt Nam.

2) Các quy định khác:
- Dưới 02 tuổi thanh toán tiền vé máy bay và phí xin visa theo quy định của hàng không và đại sứ quán, ngủ chung giường với bố mẹ,
tự túc chi phí
- Từ 02 tuổi đến dưới 11 tuổi được tính 80% suất trọn gói người lớn, ngủ chung giường bố mẹ
- Từ 11 tuổi trở lên được tính 100% suất trọn gói người lớn
- Nếu Quý khách đi nhóm 3 người lớn thì phòng của Quý khách sẽ là phòng 3 người. Trường hợp trong 3 người lại có 2 người là vợ
chồng và không muốn người thứ 3 ở cùng thì vui lòng đóng thêm phụ phí phòng đơn.
- Thứ tự các điểm du lịch trong chương trình có thể thay đổi tùy thuộc vào hàng không và điều kiện thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ
các điểm tham quan như trong chương trình

