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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 - Malaysia
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Mã Tour: NN-460 - Khởi hành: Thứ 4 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

HÀNH TRÌNH THAM QUAN NHỮNG ĐIỂM NỔI TIẾNG : 

    Hành trình đểm nổi bật: Khám phá Garden by the Bay: nổi tiếng với những siêu cây khổng lồ. Đặc
biệt, du khách có thể nghiên cứu các loài cây từ khắp nơi trên thế giới.
    Công viên giải trí Universal Studio.
    Thành phố cổ Malacca
    Chụp hình tháp đôi Petronas : biểu tượng , niềm tự hào của người dân Malaysia.
    Cao nguyên Genting
 

NGÀY 01: TP HCM - SINGAPORE (TRƯA NHẸ - ĂN TỐI)

Sáng 06h00 : Trưởng đoàn đón Quý khách tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ,hỗ trợ làm thủ tục khởi hành
trên chuyến bay lúc 09h00 đi Singapore. 
 Tới sân bay quốc tế Changi, làm thủ tục nhập cảnh Singapore. 
Xe và hướng dẫn đưa đoàn bắt đầu hành trình tham quan: 
•    Tòa nhà Quốc Hội (Parliament House).
•    Công viên sư tử biển (Merlion Park), biểu tượng của đất nước Singapore.
•    Nhà hát Esplanade nổi tiếng với biểu tượng “trái sầu riêng”.
•    Nhà hát Victoria – nhà hát cổ kính nhất Singapore.
Tối: Đoàn dùng bữa tối. Nhận phòng khách sạn tự do vui chơi hoặc cùng tham gia chương trình Singapore
By Night  (chi phí tự túc)
•    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.
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•    Khám phá trung tâm thương mại Suntec City – tìm hiểu Phong Thuỷ Thượng - Phong Thuỷ Hạ đất nước
Singapore.
 

NGÀY 02: SENTOSA – GADEN BY THE BAY (ĂN 3 BỮA)

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. Xe đưa đoàn tham quan:
•    Khu vườn năng lượng “ Gardens by the Bay ” là một khu vườn nhân tạo trên cây, là công trình kiến trúc
độc nhất vô nhị của Singapore, nằm ngay khu vực tổng thể những tòa nhà nổi tiếng nhất Singapore như
Marina bay, tượng sư tử Merina, cầu ADN Helix… được bình chọn là top 3 điểm đến tuyệt vời nhất định phải
đến cho tất cả du khách ghé thăm Singapore.
•    Tham quan , mua sắm tại cửa hàng vàng bạc đá quí và cửa hàng dầu gió, Collagen dưỡng da – các sản
phẩm truyền thống nổi tiếng của Singapore.
•    Chùa Thiên Hậu  - chùa thánh bà mẫu MAZU : Nơi trưng bày nhiều tượng Phật cổ từ nhiều quốc gia, đặc
biệt là những di tích lịch sử đậm nét Trung Hoa. Qúy khách có thể cầu nguyện mang lại cho người thân và
gia đình Sức khỏe – Bình An – May Mắn.
Trưa: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng với món BBQ tự chọn hấp dẫn.
Sau bữa trưa, đoàn tiếp tục ghé đồi Mount Faber – nơi quý khách có thể ngắm toàn cảnh đất nước
Singapore xinh đẹp.
•    Đảo Sentosa – điểm đến độc đáo, thu hút bởi sự kết hợp thú vị giữa di sản văn hóa , thiên nhiên đa
dạng và bàn tay tài hoa của con người với các công viên giải trí, trung tâm nghỉ dưỡng tiện nghi hàng đầu.
•    Chụp hình với biểu tượng công viên giải trí Universal Studio.
•    Resort World, tham quan khu Casino hiện đại nhất Châu Á.
Tối : Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi
                         

NGÀY 03: SINGAPORE - CITY TOUR MALACCA (ĂN 3 BỮA)

Sáng: Sau bữa sáng , quý khách dời khỏi đảo quốc sư tử biển khởi hành tới thành phố cổ Malacca thành
phố cổ có lịch sử hơn 600 năm : 
•    Trên đường đoàn ngắm nhìn những cánh rừng Su, rừng Cọ, Ca Cao bạt ngàn, ba trong số các loại cây
công nghiệp phổ biến mang lại thu nhập kinh tế lớn cho Malaysia. 
Trưa: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Tham quan những địa điểm nổi bật, đặc sắc tại Malacca
:
     Khu phố cổ Jonkers.
     Nhà thờ Thánh Saint Paul.
     Pháo đài cổ Bồ Đào Nha.
     Đền Cheng Hood.
     Quảng trường Hà Lan.
     Pháo đài A’Famosa…
Tối : Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi, tự do khám phá các hoạt động vui
chơi giải trí ở phố cổ vê đêm.
                    

NGÀY 04: MALACCA  - KUALALUMPUR  (ĂN 3 BỮA)

Sáng : Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng, khởi hành đến thủ đô Kualalumpur.
•    Khu PUTRAJAYA – Trung Tâm Hành Chánh mới (NEW CITY) của MALAYSIA với những địa danh du lịch nổi
tiếng như: Nhà thờ Hồi giáo Putra, Văn phòng Thủ tướng, Trung tâm hội nghị. Putrajaya còn được xem là
Thành phố thông minh đẳng cấp thế giới và có môi trường làm việc vô cùng hiện đại: không ô nhiễm môi
trường, không tệ nạn, không có lạc hậu và dân cư thì được tinh lọc rất kĩ lưỡng (chụp hình bên ngoài ).
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Trưa: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Tham quan, mua sắm.
•    Mua sắm tại các cửa hàng đặc sản địa phương Beryl’s Chocolate Kingdom
•    Chụp hình tháp đôi Petronas – đây là niềm tự hào của người dân Malaysia ( Twin Towers).
•    Cung điện hoàng gia – nơi ở và làm việc của Quốc Vương Malaysia
Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Kuala Lumpur.
 

NGÀY 05:  CAO NGUYÊN GENTING  - ĐỘNG BATU (ĂN 3 BỮA)

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại Khách sạn. Sau đó đoàn khởi hành đi tham quan thành phố: 
•    Mua sắm tại cửa hàng đồng hồ miễn thuế (Watch shop). 
•    Cửa hàng đặc sản địa phương : trà sâm Tongkat Ali, cafe trắng …
•    Động Batu (Batu Cave) cao 272 bậc thang, đây là thánh địa của người Malaysia gốc Ấn độ.
Trưa : đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương, sau đó tiếp tục tham quan : 
•    Tiếp tục hành trình đến cao nguyên Genting bằng xe hoặc cáp treo đã từng đạt kỷ lục dài nhất Đông
Nam Á với 3,3 km. Lý thú khi những chiếc cabin được lẩn khuất trong mây (tùy điều kiện thời tiết cho
phép). 
Đến giờ hẹn, đoàn khởi hành về lại Kuala Lumpur. 
Trên đường về đoàn làm thủ tục test nhanh để chuẩn bị cho chuyến bay về Việt Nam vào ngày hôm sau.
Tối: Dùng cơm tối tại nhà hàng. Nhận phòng nghỉ ngơi, tự do khám phá thành phố về đêm.
 

NGÀY 06: KUALALUMPUR  - VIỆT NAM (ĂN SÁNG)

        Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng.
•    Tự do mua sắm.
Đến hẹn, xe đón đoàn khởi hành ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay về TP.HCM lúc 13h10.
Đoàn đáp xuống sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Trưởng Đoàn chào tạm biệt Quý khách và hẹn gặp lại

        Chia tay Quý khách và kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại quý khách!

Lưu ý: Lịch trình có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế khi tham quan.    
Lưu ý : Quý khách phải có xác nhận đã tiêm đủ từ 2 mũi Vaccine Covid 19 trở lên.

                              

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 Giá Người Lớn Trẻ Em Từ 02 - 11
tuổi

Trẻ em Dưới 02
tuổi Kí Hiệu

Tháng 6: 17,24 12,190,000 9,890,000 3,657,000 THT

Tháng 7: 8,15,22,29 12,190,000 9,890,000 3,657,000 THT

Phụ thu phòng đơn: 5,950,000đ/ Khách THT
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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:

1.    Vé máy bay khứ hồi (Bao gồm 20kg hành lý ký gửi, 07kg xách tay).
2.    Phí an ninh sân bay, bảo hiểm hàng không thuế phi trường 2 nước.
3.    Xe máy lạnh vận chuyển suốt tuyến.
4.    Vé tham quan như chương trình.
5.    Khách sạn 3, 4* tiêu chuẩn (2 người/phòng) 
6.    Thuế khách sạn tại Malaysia
7.    Phục vụ nước suối suốt hành trình tour.
8.    Các bữa ăn theo chương trình.
9.    Trưởng đoàn và HDV địa phương phục vụ suốt tuyến theo chương trình.
10.    Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường tối đa (220.000.000VNĐ).
11.    Qùa tặng: Nón du lịch
 

KHÔNG BAO GỒM:

1.    Chi phí cá nhân. Hành lý quá cước qui định. 
2.    Xe vận chuyển ngoài chương trình + Các show về đêm. 
3.    Tiền Tips cho HDV và tài xế 5$/khách/ngày ( tương đương 30$/khách/tour )
4.    Visa tái nhập Việt Nam ,áp dụng cho khách nước ngoài.
5.    Phụ thu đối với khách mang Quốc tịch nước ngoài hoặc Khách Việt kiều có tên không thuần Việt:
560.000/khách.
6.    Test nhanh ở Malaysia trước khi về Việt Nam.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM

1.    Chi phí cá nhân. Hành lý quá cước qui định. 
2.    Xe vận chuyển ngoài chương trình + Các show về đêm. 
3.    Tiền Tips cho HDV và tài xế 5$/khách/ngày ( tương đương 30$/khách/tour )
4.    Visa tái nhập Việt Nam ,áp dụng cho khách nước ngoài.
5.    Phụ thu đối với khách mang Quốc tịch nước ngoài hoặc Khách Việt kiều có tên không thuần Việt:
560.000/khách.
6.    Test nhanh ở Malaysia trước khi về Việt Nam.
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ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR

Điều khoản đăng ký tour: Quý khách vui lòng đóng tiền cọc 50% khi đăng kí tour, và thanh toán còn
lại trước 10 ngày khởi hành.
Hủy tour sau khi đăng ký phí phạt 50% tiền cọc.
Hủy tour trước 10 ngày phí phạt = 70% tổng giá tour chương trình. (Tính theo ngày làm việc).
Sau thời gian trên phí phạt = 100% tổng giá trị chương trình. (Tính theo ngày làm việc).
Sau khi đóng tiền nếu Quý khách muốn hủy tour, vui lòng đem hộ chiếu/CMND và hóa đơn đã đóng
tiền đến ngay văn phòng công ty để làm thủ tục hủy tour, công ty không nhận khách báo hủy tour
qua điện thoại.

ĐỐI VỚI KHÁCH BỊ TỪ CHỐI NHẬP CẢNH TẠI ĐẤT NƯỚC THAM QUAN

Công ty cam kết sẽ hỗ trợ thông tin và giúp đỡ quý khách trong khả năng của mình, nhưng từ chối
không chịu trách nhiệm thanh toán bất cứ khoản chi phí phát sinh nếu quý khách bị cơ quan di trú
nước sở tại giữ lại tại cửa khẩu hoặc không cho phép nhập cảnh cùng với đoàn. Trong trường hợp
này, dù không muốn, nhưng do qui định của nhà cung cấp dịch vụ của nước sở tại, buộc lòng từ chối
không hoàn trả bất cứ khoản chi phí nào cho quý khách dù dịch vụ này chưa được thực hiện.
Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin về việc xuất hóa đơn trước khi Tour khởi hành 03
ngày. Sau thời gian này chúng tôi sẽ phải xuất hết Hóa Đơn để quyết toán Tour theo quy định, mọi
khiếu nại về Hóa Đơn về sau sẽ không được giải quyết.

LƯU Ý

Trước khi đăng ký tour du lịch xin Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình tour, điều khoản, giá tour
bao gồm cũng như không bao gồm trong chương trình. Trong trường hợp Quý khách không trực tiếp
đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ
người đăng ký cho mình.
Hộ chiếu của Quý khách phải có chữ ký, còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh.
Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour.
Quý khách từ 70 tuổi đến 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch
nước ngoài của bác sĩ và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi theo.
Quý khách mang thai vui lòng báo cho nhân viên bán tour để được tư vấn thêm thông tin. Không
nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lý do an toàn cho khách.
Trẻ em dưới 15 tuổi phải có bố mẹ đi cùng hoặc người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền từ bố
mẹ.
Quý khách có yêu cầu ở phòng đơn, vui lòng thanh toán thêm tiền phụ thu. 
Trẻ em từ 2 - dưới 11 tuổi = 75% giá tour người lớn + thuế 100% (Ngủ chung giường với Ba Mẹ). 
Hai người lớn chỉ được ngủ kèm 01 trẻ em. Trẻ em thứ 02 tính tiền tour như người lớn để có tiêu
chuẩn phòng.
Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng hàng không nên trong một số trường hợp giờ bay có thể
thay đổi mà không được báo trước.
Thứ tự các điểm tham quan và lộ trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng
vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu. Tên khách sạn sẽ được xác nhận chính thức
vào ngày họp đoàn, trước ngày khởi hành 01 ngày.
Tour thuần túy du lịch, suốt chương trình Quý khách không được rời đoàn.

**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 Công Ty 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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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!

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/
mailto:dlnangmoi@gmail.com
https://www.dulichnangmoi.com/

