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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

Tour Du lịch Singapore - Indonesia - Malaysia
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Mã Tour: NN-351 - Khởi hành: 2,6,13,16,20 hàng tháng

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

NGÀY 01: TP. HỒ CHÍ MINH - SINGAPORE (ĂN: TỐI)

Quý khách sẽ nhận được giờ bay chính xác trước chuyến đi và tập trung tại Lầu 2, Cột số 05 - cổng D1 ga
đi Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Trưởng đoàn làm thủ tục xuất cảnh cho đoàn đi Singapore.
Đến sân bay quốc tế Changi - Singapore. Xe đón và đưa Quý khách tham quan: Nhà Hát Lớn Esplanade
hình quả sầu riêng - Tòa nhà Quốc hội (Parliament House) - Công viên Sư tử biển (Merlion Park). Tham
quan và cầu nguyện tại chùa Răng Phật Xá Lợi "Buddha Tooth Relic" linh thiêng.

Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng Trung Hoa với Menu "Cơm Bò lúc lắc" và nghỉ đêm tại khách sạn. Nếu còn
nhiều thời  gian,  Quý khách cùng với  hướng dẫn viên địa phương tham gia chương trình khám phá
Singapore về đêm "Singapore by Night" hấp dẫn và mới lạ như: Khám phá cuộc sống trong lòng đất của
người dân Singapore bằng Tàu điện ngầm MRT - Trải nghiệm Du thuyền trên dòng sông Singapore ngắm
cảnh vịnh Marina Bay về đêm - Khám phá trung tâm thương mại Suntec City - Tìm hiểu Phong Thuỷ Thượng
- Phong Thuỷ Hạ đất nước Singapore (Chi phí tự túc).

NGÀY 02: THAM QUAN ĐẢO SENTOSA (ĂN: SÁNG/TRƯA/CHIỀU)

Xe và hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ đưa đoàn đi dùng bữa sáng tại nhà hàng. Sau bữa sáng quý khách
thăm quan và chụp ảnh bên ngoài khu vườn năng lượng "Gardens by the bay". Đoàn lên đỉnh núi Faber
Mountain - Đỉnh cao nhất của Singapore ngắm toàn cảnh hải Cảng Singapore. Đoàn tham quan và mua
sắm tại:
+ Cửa hàng Vàng bạc - Đá quí.
+ Cửa hàng bán Dầu gió + Collagen dưỡng da - Các sản phẩm truyền thống và nổi tiếng độc đáo của
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Singapore.

Đoàn ăn trưa tại nhà hàng "Korean BBQ" với các món nướng kiểu Hàn Quốc. Đoàn tham quan Khu Du Lịch
Sentosa: Thế giới ngầm Thuỷ Cung "Underwater World" và thưởng thức tiết mục biểu diễn Cá Heo hồng,
Hải Cẩu thông minh.

Ăn dùng cơm tối tại nhà hàng "Hainanese Chicken Rice - Cơm Gà Hải Nam". Sau đó Quý khách thưởng thức
màn trình chiếu nhạc nước Wonder Full Show ánh sáng và nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, những trải
nghiệm vô cùng mới mẻ tại Marina Bay Sands. Quý khách nghỉ đêm tại khách sạn.

NGÀY 03: SINGAPORE - ĐẢO BATAM INDONESIA (ĂN: SÁNG/TRƯA/CHIỀU)

Xe và hướng dẫn viên đưa đoàn đi dùng bữa sáng tại nhà hàng. Đoàn ra cảng Trung tâm lên tàu thuỷ cao
tốc đi Đảo Batam. Làm thủ tục nhập cảnh Batam - Indonesia. Hướng dẫn viên địa phương đón đoàn tham
quan thành phố Waterfront City: Cầu Barelang Fisabililah - Làng Việt Nam - Vihara Duta Maitreya.

Đoàn ăn trưa tại nhà hàng truyền thống Indonesia. Buổi chiều đoàn tự do mua sắm tại Cửa hàng miễn thuế
GTS - Polo Boutigue - Chợ Nagoya hoặc Trung tâm mua sắm Batam Centre Shopping Mall. Đoàn ăn tối tại
Nhà hàng hải sản Indonesia Nasi Padang. Nghỉ đêm tại khách sạn.

NGÀY 04: INDONESIA - SINGAPORE - MALACCA (MALAYSIA) (ĂN: SÁNG/TRƯA/CHIỀU)

Ăn sáng tại khách sạn. Xe đưa đoàn tham quan và chụp hình lưu niệm tại Đền Toa Pek Kong Chinese
Temple - Buddha Stupa. Xe đưa đoàn ra Bến Tàu đáp tàu thuỷ cao tốc về Singapore. Xe đón đoàn tại Trung
tâm tàu thủy. Khởi hành đi Cửa khẩu Tuas làm thủ tục xuất cảnh Singapore và nhập cảnh Malaysia.

Đến Malaysia. Xe và hướng dẫn viên đón, đưa đoàn đi ăn trưa ở nhà hàng tại Joho Baru.
Đoàn ra thành phố Malacca - Malaysia. Đến nơi Quý khách thăm quan Thành phố Malacca - Thành cổ Bồ
Đào Nha - Quảng trường Hà Lan - Cung Điện "Melaka Sultanate". Dùng bữa tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại
Malacca.

NGÀY 05: KUALA LUMPUR - GENTING (ĂN: SÁNG/TRƯA)

Dùng điểm tâm tại khách sạn. Đoàn tham quan: Động Batu - Xưởng chế tác đá đen (Quốc bảo quý giá của
Malaysia) - Cửa hàng miễn thuế DFS.

Đoàn dùng cơm trưa ở nhà hàng. Quý khách rời Kuala Lunpur đi lên Cao nguyên Genting nằm ở độ cao
2000m là trung tâm vui chơi nổi tiếng của người dân Malaysia. Tự do tham gia các trò chơi giải trí tại
Genting (Chi phí tự túc). Đoàn nghỉ đêm tại khách sạn First World (3 sao).

NGÀY 06: GETTING - KUALA LUPUR (ĂN: SÁNG/TRƯA/CHIỀU)

Dùng điểm tâm sáng. Đoàn làm thủ tục trả phòng. Khởi hành về Kuala Lumpur.
Trên đường tham quan Quảng trường Độc Lập - Tham quan bên ngoài Hoàng Cung Malaysia (nơi sống và
làm việc của quốc vương hiện tại) - Chùa Bà Thiên Hậu (ngôi chùa lớn nhất của cộng đồng người Hoa tại
Kuala Lumpur) - Tượng đài Chiến sĩ vô danh - Tháp Đôi Petronas.

Dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Tự do tham quan mua sắm tại Khu trung tâm thương mại Kuala
Lumpur. Sau đó đoàn dùng cơm tối và nhận phòng nghỉ đêm tại Kuala Lumpur.
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NGÀY 07: MALAYSIA - TP HỒ CHÍ MINH (ĂN: SÁNG)

Làm thủ tục trả phòng. Dùng điểm tâm tại khách sạn. Quý khách tham quan: Thành phố mới Putrajay
"Thành Phố Thông Minh" niềm kiêu hãnh của người dân Malaysia - Đền Thờ Hồi Giáo. Mua sắm tại Cửa
hàng Chocolate đặc sản địa phương nổi  tiếng của Malaysia.  Xe đưa đoàn ra sân bay Kuall  Lumpur
Internatioanal Airport 2. Đáp chuyến bay trở về TP HCM. Đoàn về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Kết thúc
chuyến tham quan. Chia tay đoàn và hẹn gặp lại./.

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

3, 4, 10, 11, 17, 18, 21/04 (VJ) 9,990,000đ 8,990,000đ Tiger, Vietjet, Malindo

4, 11, 18, 21, 25, 28, 29, 30/5
(VJ) 10,990,000đ 9,990,000đ Tiger, Vietjet, Malindo

1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29/6 11,990,000 đ 10,990,000đ Tiger, Vietjet, Malindo

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
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 BAO GỒM:

- Vé máy bay khứ hồi (SGN - SIN/KUL - SGN).
- Hãng hàng không: Lion Air và Air Asia.
- Thời gian: SGN - SIN: JT157 13h30 - 16h00.
- Thời gian: KUL - SGN: AK526 12h00 - 13h00.
- Thuế phi trường 3 nước Việt Nam, Siangapore và Malaysia.
- Phí an ninh, phụ phí xăng dầu.
- Xe chất lượng cao đưa, đón tham quan theo chương trình.
- Ăn uống theo chương trình.
- Khách sạn: tiêu chuẩn 3 sao và 4 sao.
+ Singapore (3 sao): 02 khách/phòng.
+ Indonesia (3+ sao): 02 khách/phòng.
+ Malaysia (3 sao): 02 khách phòng.
- Nón du lịch.
- Trưởng đoàn 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).
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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 20kg (Ký gửi) + 7kg (xách tay)/khách).
- Chi phí cá nhân như: Điện thoại, giặt ủi,...
- Tiền típ hướng dẫn viên và tài xế địa phương: 65.000 VNĐ/khách/ngày.
- Phí visa nhập cảnh Việt Nam (VK + NN): 1.365.000 VNĐ/khách.
- Phòng đơn phụ thu: 5.350.000 VNĐ/Khách/phòng.
- Chi phí phát sinh trong trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh, đình công,...
- 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: 75% giá tour + thuế (ngủ chung giường với người lớn).
- Từ 11 tuổi trở lên: giá người như người lớn.

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR:

- Khách chịu phí phạt: 4.200.000 VNĐ (~200 USD) sau khi đóng cọc.
- Huỷ tour trước 10 ngày khởi hành: 50% giá tour.
- Huỷ tour trước 07 ngày khởi hành: 80% giá tour.
- Huỷ tour trước 05 ngày khởi hành: 100% giá tour.

LƯU Ý:

- Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai, đình công, thay đổi lịch trình của phương
tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa v.v... thì công ty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình 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, công tyl 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 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.
- Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh hay nhập cảnh vì lý do cá nhân. công ty sẽ không chịu
trách nhiệm và sẽ không hoàn trả lại 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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