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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Liên tuyến Singapore - Indonesia - Malaysia
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Mã Tour: NN-504 - Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Các điểm tham quan nổi bật Tour du lịch Singapore - Indonesia - Malaysia 6 Ngày 5 Đêm:

1. Singapore: Công Viên Sư Tử Biển, Đảo Sentosa.
2. Indonesia: Đảo Batam, Chùa Di Lạc Maha Vihara Duta.
3. Malaysia: Thành Phố Cổ Malacca, Cao Nguyên Genting, Động Batu, Tòa Tháp Đôi Twin Tower.

NGÀY 01: TP HCM - SINGAPORE (ĂN TỐI)

Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất- Ga đi Quốc Tế. Hướng dẫn viên công ty sẽ đón quý khách
tại sân bay và làm thủ tục xuất cảnh đáp chuyến bay đi Singapore. Đoàn đến phi trường quốc tế Singapore
– Changi Airport, quý khách làm thủ tục nhập cảnh. HDV địa phương và xe đón đoàn đưa quý khách tham
quan:

Gardens by the Bay (những khu vườn bên vịnh) chính thức mở cửa ngày 29/06/2012, đây là khu
vườn nhân tạo rộng hơn 100 ha, có hơn 250,000 loài thực vật quý hiếm, với các “Siêu cây” khổng lồ
lấy năng lượng mặt trời vào ban ngày và tự tỏa sáng vào ban đêm. Từ đây Quý khách có thể chụp
hình toàn cảnh "Chiếc du thuyền" nằm ở độ cao 200m trên đỉnh của ba tòa tháp khách sạn Marina
Bay Sands. 

Đoàn dùng cơm , Thưởng thức chương trình “SPECTRA SHOW” – Khám phá sự kỳ diệu của Spectra, ánh
sáng ngoài trời miễn phí và chương trình nước hiển thị trên mặt nước tại Event Plaza dọc theo dạo chơi.
Như câu chuyện mở ra trước mắt bạn, bạn sẽ đắm mình trong một bản giao hưởng tuyệt đẹp của âm nhạc,
nước và ánh sáng được cung cấp bởi laser tiên tiến, vòi phun nước và máy chiếu trực quan. hứa hẹn sẽ để
lại cho du khách ấn tượng khó quên tại Marina Bay Sands  .. Tư do khám phá thành phố về đêm hoặc tham
gia Option tour về đêm (Chi phí tự túc): “Đêm  Singapore”: Dạo thuyền trên dòng sông Singpore lịch sử

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền 2023 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 2

ngắm tượng Sư Tử Biển rực rỡ màu sắc , Khám phá hệ  thống Tàu Điện Ngầm ( MRT ), Suntec City – biểu
tượng phong thủy nổi tiếng của Singapore – đài phun nước thịnh vượng với 5 tòa nhà tượng trưng cho ngủ
hành.

NGÀY 02: SINGAPORE -  INDONESIA (ĂN 03 BỮA)

Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Khởi hành đi tham quan:

Công viên Sư Tử Biển – Merlion Park
Tòa thị chính, chụp hình lưu niệm nhà hát Esplanede kiến trúc độc đáo
Mua sắm tại trung tâm vàng bạc đá quí với mặt dây chuyền phong thủy 12 con giáp, cửa hàng dầu
gió nổi tiếng của Singapore.

Ăn trưa Buffet BBQ. Khởi hành đi đảo Sentosa, chiêm ngưỡng Festival Walk với nhiều khu shopping hấp dẫn
và thử vận may Casino lớn nhất Singapore. Tham quan 

Sea Aquarium – Thuỷ cung lớn nhất thế giới, là nơi sinh sống của hơn 100.000 sinh vật biển, với hơn
800 loài trong môi trường 45 triệu lít nước. Quý khách sẽ có cảm giác thực sự đang đi giữa lòng đại
dương, chiêm ngưỡng các loài cá quý hiếm, trãi nghiệm cảm giác thú vị khi tiếp cận với cá mập chỉ
cách một lớp kính

Quý khách ngồi phà đến Đảo Batam – là hòn đảo trực thuộc của tỉnh Riau Islands tại đất nước Indonesia

Ăn tối với các món hải sản. Nghỉ đêm tại Batam.

Option: Thư giãn với nghệ thuật Massage truyền thống của Indonesia với hương liệu AROMA cùng ĐÁ
NÓNG phục hồi sức khoẻ (chi phí tự túc) sau đó mua sắm tại cửa hàng miễn thuế GTS, Polo Boutigue, chợ
Nagoya hoặc trung tâm mua sắm Batam Centre Shopping Mall.

NGÀY 03: INDONESIA - MALACCA (ĂN 03 BỮA)

Ăn sáng.  Tham quan Đảo Batam:

Chùa Di Lạc Maha Vihara Duta – nơi chùa có thờ nhiều tượng Phật nhất tại Đảo Batam.
Beng Kong Dry Market – chợ bán đồ khô, khu vực buôn bán sầm uất nhất Đảo, nơi tập trung các mặt
hàng truyền thống của 32 tỉnh của Indonesia.
Nhà Máy Sản Xuất Vải Batik & Quần Áo Polo Outlet – là nhà máy lớn chuyên cung cấp các lượng vải
và quần áo cho các quốc gia khác trên thế giới.
Cửa Hàng Bánh Thủ Công Diana – với nhiều loại bánh làm tử thủ công không qua máy móc.
Trung Tâm Mua Săm BCS Mall, Nhà Máy Truyền Thống Otak Otak, Tòa Nhà Miniature, Nhà Khiêu Vũ.

Ăn trưa. Khởi hành về đi Malaysia nhập cảnh tại cửa khẩu tiểu bang Johor Bahru, Malaysia.  Làm thủ tục
nhập cảnh Malaysia. Tiếp tục khởi hành đến Malacca tham quan:

Đồi Trung Hoa  & Miếu thờ Đô đốc Trịnh Hòa.
Quảng Trường Hà Lan
Tàn tích nhà thờ Thánh địa Paul’s
Di tích pháo đài cổ Bồ Đào Nha

Ăn tối. Nhận phòng nghỉ ngơi tại Malacca. Tự do dạo phố mua sắm
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NGÀY 04: MALACCA - GENTING - KUALA LUMPUR (ĂN 03 BỮA)

Ăn sáng. Khởi hành đi Cao nguyên Genting. Trên đường ghé tham quan:

Động Batu – nơi thờ đạo Hindu của người Ấn Độ cổ với 272 bậc thang dẫn đến điện thờ trong động.
Tham quan mua sắm tại cửa hàng đặc sản địa phương, cửa hàng miễn thuế
Cửa hàng vàng bạc đá quý – tìm hiểu về quốc bảo của Malaysia

Ăn trưa. Tiếp tục khởi hành đi cao nguyên Genting. Đến nơi quý khách sẽ đi bằng cáp treo lên đỉnh với độ
cao 2.000 m so với mặt nước biển. Qúy khách có thể mua sắm hoặc thử vận may tại sòng bạc Genting
Casino nổi tiếng, thưởng thức Magic Show , tham gia các trò chơi trong khu vực vui chơi (chi phí tự túc)

Khởi hành về Kuala Lumpur. Ăn tối. Về khách sạn nghỉ ngơi tự do.

NGÀY 05: KUALA LUMPUR - TWIN TOWER - KLCC (ĂN 03 BỮA)

Ăn sáng. Đoàn khởi hành về thủ đô Kuala Lumpur. Xe và hướng dẫn đưa đoàn đi tham quan City  thành
phố:

Hoàng cung Malaysia
Đài Tưởng Niệm Quốc Gia
Quảng trường Độc Lập
Chùa Bà Thiên Hậu
Tháp đôi Petronas – biểu tượng của Kuala Lumpur. 

Ăn trưa. Tham quan Cửa hàng Chocolate. Tự do mua sắm tại trung tâm thương mại KLCC.

Ăn tối. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 06: KUALA LUMPUR - TP.HCM (ĂN SÁNG)

Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, tự do dạo phố hoặc nghỉ ngơi. Làm thủ tục trả phòng. Quý khách tham
quan Thành Phố Mới Putrajaya – với các công trình kiến trúc hiện đại từ khu Hành Chính, Thánh Đường Hồi
Giáo Quốc Gia, Quảng Trường Putra, Phủ Thủ Tướng v.v… Sau đó xe và HDV đưa đoàn ra sân bay, làm thủ
tục đón chuyến bay VJ 826 13:00 về Việt Nam . Về đến sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM. Chia tay đoàn, kết
thúc chuyến tham quan

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Lịch Khởi Hành Năm 2022 Giá Người Lớn Giá Trẻ Em Hãng Bay

Hàng tháng: 2,6,13,16,20 9,990,000đ 11,990,000đ Vietjet

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
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hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR ĐÃ 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 (~149 USD).

• Hành lý quá cước qui định (+ 7kg (xách tay) + 15 (Kí gởi)/khách ).

• Hàng không: Lion Air, Malaysia Airlines, Vietjet Air, Vietnam Airlines, Air Asia, Tiger Airways v.v...
• Ăn nghĩ tham quan theo chương trình tham quan.
• Khách sạn 3 sao - 4 sao tiêu chuẩn Singapore, Kuala Lumpur. (hoặc khách sạn tương đương).
+ Singapore: Ibis Novena, Similar Class, A Queen Hotel v.v...
+ Indonesia: Golden View Hotel, v.v...
+ Johor Bahru : New York, v.v...
+ Kuala Lumpur : Pearl International, Ibis Style, v.v...
• 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).

Đối với trẻ em (Tính theo ngày sinh):

• Từ dưới 02 tuổi: 30% giá tour + thuế (ngủ chung giường với người lớn).
• Từ 02 tuổi đến dưới 11 tuổi: 90% giá tour + thuế (ngủ chung giường với người lớn).
• Từ 11 tuổi trở lên: bằng giá người lớn.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

• Hộ chiếu phải còn hạn trên 06tháng (phải còn nguyên vẹn, không chỉnh sửa).
• 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$/ Khách/ Ngày.
• Phí visa nhập cảnh Việt nam (VK + NN): 1.300.000 VNĐ/khách.
• Chi phí phát sinh nếu chuyến bay huỷ 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 với tình hình thực tế
nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan đã nêu trong chương trình.

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 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.
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• Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty du lịch sẽ co 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 vá 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 tout, công ty du lịch sẽ
không chịu trách nhiệm dưới mọi tình huống.

• Trường hợp quý khách không được xuất cảnh hay nhập cảnh lý do cá nhân. Công ty du lịch sẽ không chịu
trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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