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Tháp Đôi Petronas sặc sỡ, lung linh huyền ảo. Trải
nghiệm phương tiện Tàu Điện trên không hiện
đại của người dân Malaysia và khám phá khu
Hướng dẫn viên Viettourist đón đoàn tại sân phố ẩm thực được ưu thích của người dân bản
bay quốc tế Tân Sơn Nhất, làm thủ tục đón địa phương cũng như khách quốc tế…
NGÀY 1: HCM – KUALALUMPUR – CITY TOUR
(ĂN NHẸ – ĂN TỐI)

chuyến bay đi Malaysia. Đến sân bay quốc tế
Kualalumpur – Malaysia, làm thủ tục nhập cảnh.
Quý khách khởi hành đi Thủ đô Kualalumpur hiện
đại đa sắc màu Đông Nam Á. Đoàn ghé tham quan:
Thành phố mới PUTRAJAYA – hay còn được gọi
là “thành phố vườn, thông minh”, tham quan THÁNH
ĐƯỜNG HỒI GIÁO PUTRA, một trong các thành
đường Hồi giáo hiện đại nhất thế giới, có sức chưa tới
15.000 tín đồ đến cần nguyện. Ngắm nhìn
PERDANA PUTRA- tòa nhà văn phòng thủ tướng
với kiến trúc cực kỳ đẹp mắt và rộng lớn tọa lạc trên
một ngọn đồi, được xây dựng từ vật liệu đá thiên nhiên.
Đến trung tâm Kualalumpur đoàn tham quan Quảng
trường Độc Lập – nơi Thủ tướng đầu tiên của Malay
tuyên bố độc lập vào ngày 31/08/1957 – bao quanh quảng
trườnglàcụmkiếntrúcChâuÂucònđượcgiữgìnnguyên
vẹn từ TK 18, 19. Tham quan khu Tượng đài Tưởng
niệm - một trong những công trình điêu khách lớn nhất
thế giới bằng đồng. Và tận hưởng không gian xanh mát
tại Lake Garden, công viêc trung tâm thành phố.
Chụp hình tháp đôi Petronas - một trong những
biểu tượng về nét đẹp hiện đại của Malay Đoàn

ăn tối tại nhà hàng, nhận phòng khách sạn
nghỉ ngơi. Hoặc quý khách có thể tự do
tham quan , khám phá trung tâm thương
mại KLCC – được xem làVương miện
của thủ đô Kualalumpur, xem chương
trình biểu diễn nhạc nước tại trung
tâm Tháp Đôi. Lên tháp truyền hình
KLTower ở độ cao 400m ngắm toàn
cảnh thủ đô về đêm. Chụp hình tại

NGÀY 2: KUALALUMPUR – GENTING – BATU
MALACCA (ĂN SÁNG – TRƯA – TỐI)

Quý khách dùng điểm tâm buffet tại khách sạn.
Đoàn di chuyển tham quan nơi chế tác “Đá Đen
– Quốc bảo của đất nước Malaysia”, tận mắt
chứng thực cách chế tác công phu , điêu luyện
từ những viên đá đen thành các món đồ trang
sức quý giá. Tiếp đến, đoàn khởi hành đi Cao
nguyên Genting – một trong những khu phức hợp
giải trí, sòng bài, khách sạn, mua sắm nổi tiếng
nhất khu vực Đông Nam Á – tọa lạc ở độ cao
2000m so với mặt nước biển.Tại đây, quý khách
sẽ có cơ hội thử vận may tại hàng trăm sòng bài
lớn nhỏ vui nhộn, shopping thỏa thích với các
thương hiệu thời trang nổi tiếng…
Sau khi dùng cơm trưa, Quý khách sẽ ghé thăm
Cung điện Hoàng gia – hiện là nơi sinh sống của
Vua và Hoàng hâu Malaysia, cũng là nơi diễn
ra các cuộc họp, hoạt động quan trọng của đất
nước. Đoàn tiếp tục di chuyển tham quan Động
Batu – một công trình tín ngưỡng với tượng thần
Hindu cao hơn 40m vàng rực rỡ và 272 bậc thang
màu sắc sống động dẫn lối lên hang chính. Quý
khách sẽ cơ hội thưởng thức và mua sắm các mặt
hàng nông sản nội địa , phong phú chất lượng tại
của hàng đặc sản địa phương. Tham quan mô
hình sản xuất Sô Cô La, thưởng thức , trải nghiệm
và mua sắm các vị sô-cô-la mới lạ như socola sầu
riêng, socola ớt, socola đen nguyên chất …
Đoàn khởi hành về thành phố di sản văn hóa
thế giới Malacca – mang nét đẹp châu Âu cổ,
cách thủ đô Kualalumpur 1h30 phút đi xe. Quý
khách ăn tối, nhận phòng và nghỉ ngơi.
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NGÀY 3: MALACCA – JOHO BAHRU – LEGO LAND
SHOPPING (ĂN SÁNG – TRƯA – CHIỀU)

Quý khách dùng điểm tâm buffet tại khách
sạn, tham quan Phố cổ Malacca – được
mệnh danh là Venice của Châu Á – với quần
thể kiến trúc cổ : Nhà thờ Thánh Saint Paul,
Pháo đài cổ Bồ Đào Nha, Quảng trường
Hà Lan, Khu phố cổ, Đền Chen Hoon, Pháo
đài A’Famosa …
Buổi chiều, đoàn di chuyển đi Joho Bahru – thành
phố lớn thứ 2 của Malaysia. Quý khách tham
quan, chụp hình Tòa nhà Văn phòng Chính
phủ – là trụ sở hiện hành của chính quyền
Joho, tòa nhà với các chi tiết thiết kế và trang
trí tinh tế, 1 trong những nơi yêu thích nhất
của thành phố. Tham quan Cung điện Hoàng
gia – với lối kiến trúc thời kỳ tân cổ điển,
bên trong là đồ đạc quý giá của gia tộc Joho
và đồ sưu tầm của các vua hồi giáo.
Quý khách tham quan bên ngoài công viên
Lego Land – đây là khu giải trí theo chủ đề,
với 7 khu vực chủ đề khác nhau như: vùng
đất của trí tưởng tượng, vương quốc Lego,
vùng đất phiêu lưu ..v..v.. Được xây dựng
gần như hoàn toàn từ những viên gạch xếp
hình Lego đặc sắc.
Buổi tối, đoàn tự do mua sắm tại các
trung tâm thương mại rẻ nhất, nơi
mà người dân Singapore thường
qua để mua sắm dịp cuối tuần.
Quý khách ăn tối, nhận phòng
khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 4: JOHO BAHRU – SINGAPORE – VƯỜN
SIÊU CÂY – HCM (ĂN SÁNG – TRƯA)

Quý khách ăn sáng tại khách sạn, đoàn làm
thủ tục trả phòng. Xe và HDV đón đoàn, khởi
hành đến biên giới làm thủ tục xuất – nhập
cảnh tại của khẩu TUAS , khu vực biên giới
giữa Malaysia và Singapore.
Đoàn tham quan xưởng chế tác vàng bạc đá quý,
cửa hàng dầu gió nổi tiếng Singapore thuộc về
chính phủ. HDV đưa đoàn Tham quan và chụp
hình tại đảo Sentosa như Film trường Universal
Studio.
Tham quan Garden By The Bay – vườn siêu
cây với 18 super trees dựng bằng khung thép,
với các loài thực vật phong phú bên trong. Khu
vườn thể hiện tham vọng về một thành phố
năng lượng xanh, các tấm kính hấp thụ năng
lượng mặt trời và tua pin chuyển hóa chất thải
thành phố thành nguồn điện chính giúp vận
hành Garden By The Bay. Tham quan , chụp
hình tại Công viên Sư Tử – tượng Sư Tử, biểu
tượng của đất nước Singapore. Chụp hình nhà
hát Victoria, nhà Quốc hội, tòa Thị Chính..vv..
Đoàn ăn trưa, tự do mua sắm tại khu trung tâm
với các sản phẩm giảm giá đến 75%. Đến giờ,
xe đưa đoàn ra sân bay Quốc tế Changi làm
thủ tục đáp chuyến bay về Vietnam. Đến sân
bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, kết thúc chuyến
tham quan – chia tay quý khách và hẹn gặp
lại !!!
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DU LỊCH VIETTOURIST

Trụ sở chính: 91 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
Hotline: 1900.1868 - 0909.88.66.88 - Khẩn: 090.888.66.88 - Email: viettourist@icloud.com

GIÁ TOUR BAO GỒM :
Vé máy bay khứ hồi chặng quốc tế:
Thuế an ninh, xăng dầu hàng không và thuế phi trường
Khách sạn tiêu chuẩn 3-4 sao (phòng hai người theo quy định).
Phục vụ các bữa ăn như trong chi tiết chương trình.
Hướng dẫn viên suốt tuyến.
Bảo hiểm du lịch Quốc tế (mức bồi thường tối đa
210.000.000 vnd/khách).
Quà tặng: nón, nước, bao da hộ chiếu Viettourist.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM :
Hộ chiếu cá nhân (còn hạn trên 06 tháng tính từ ngày kết thúc
chuyến đi)
Thức uống phát sinh (bia, rượu, ..vv.. trong bữa ăn), điện thoại,
giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định của hàng không, các điểm
tham quan ngoài chương trình.
Visa tái nhập Việt Nam (đối với khách quốc tịch nước ngoài), phí
làm visa tái nhập Việt Nam 1.100.000 vnd/khách (nếu visa chỉ
được nhập cảnh một lần)
Phụ phí phòng đơn nếu có.
Các chi phí không được đề cập trong mục bao gồm và các viptour
ngoài chương trình nếu có.
Bồi dưỡng cho Hướng dẫn viên kiêm tài xế địa phương.
(3USD/khách/ngày)
Công ty tổ chức tham quan theo chương trình đính kèm, nếu tách
đoàn, phụ thu 800.000 vnd/khách/ngày

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR :
Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau:
- Trước ngày đi 20 Ngày: Thanh toán 50% giá tour.
- Trước ngày đi 10 Ngày: Thanh toán 80% giá tour.
- Trước ngày đi 5 Ngày : Thanh toán 100% giá tour.
( Trường hợp quý khách có yếu tố khách quan về cá nhân vui lòng
báo sớm trước 10 ngày không tính thứ 7, chủ nhật & ngày lễ, để công
ty hỗ trợ giải quyết )
XIN LƯU Ý: Quý khách vui lòng xem kỹ chương trình, giá tour,
các khoản bao gồm và không bao gồm được liệt kê chi tiết trong
chương trình. Chương trình có thể thay đổi thứ tự cho phù hợp với
tình hình thực tế của đoàn (thời tiết, thiên tai, lễ hội tại các điểm
đến , …vv…) nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như
chương trình đính kèm

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN KHI ĐĂNG KÝ :
Hộ chiếu của quý khách phải còn thời hạn trên 6 tháng, tính đến ngày
về, Hộ chiếu cần đảm bảo các yếu tố sau: hình ảnh không bị hư hỏng,
mờ nhòe, thông tin đầy đủ (dù còn hạn sử dụng nhưng hình ảnh và thông
tin mờ nhèo vẫn không thể xuất cảnh).
Khi đăng ký tour vui lòng đặt cọc 50% /khách, và sẽ mất cọc nếu hủy
tour và thanh toán phần còn lại trước 10 ngày khởi hành tour.
Viettourist không chịu trách nhiệm, nếu quý khách bị từ chối xuất – nhập
cảnh vì lý do cá nhân. công ty sẽ không hoàn tiền các khoản chi phí liên quan khác.
Quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn, vui lòng báo cho nhân viên khi
đăng ký tour. Trường hợp tour đã khởi hành sẽ không giải quyết xuất hóa đơn.
Nếu quý khách là Việt kiều hoặc người mang quốc tịch nước ngoài,
vui lòng mang theo visa (visa dán hoặc visa rời) khi tham gia tour.
Trẻ em dưới 18 tuổi phải có bố mẹ đi cùng hoặc người được ủy quyền
phải có giấy ủy quyền từ bố mẹ. Giấy ủy quyền phải có xác nhận của địa phương
Quý khách trên 70 tuổi bắt buộc phải có giấy xác nhận sức khỏe của
bác sỹ về việc tham gia tour du lịch
Không nhận khách 80 tuổi trở lên tham gia tour một mình.
Quý khách mang thai vui lòng báo cho nhân viên khi đăng ký tour.
Phải có giấy xác nhận của bác sỹ về tình trạng sức khỏe khi tham gia tour.
Cam kết tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình và thai nhi trong suốt
quá trình tour.
Không nhận khách mang thai trên 24 tuần (tính tại thời điểm tour khởi hành)
Do các chuyến bay phụ thuộc vào hãng Hàng không, trong một số
trường hợp giờ bay có thể thay đổi
Sau khi đã thanh toán, quý khách có nhu cầu chuyển/hủy tour, xin vui
lòng đem biên nhận đóng tiền đến văn phòng công ty để làm thủ tục, và chịu
chi phí theo quy định Viettourist. Không giải quyết qua
điện thoại
Quý khách mang 2 quốc tịch hoặc sử dụng Travel document (chưa
nhập quốc tịch) vui lòng thông báo cho nhân viên
để được hỗ trợ
Quý khách chỉ mang thẻ xanh hoặc thẻ tạm
trú tại nước ngoài và không có hộ chiếu Việt
Nam còn hiệu lực sẽ không đăng ký du lịch
qua nước thứ ba
Nếu vào ngày khởi hành vì lý do không đủ
số lượng khách, hay vì bất cứ lý do khách quan
khác (thiên tai, tình hình chính trị,xã hội...) Tour
không thể khởi hành đúng ngày , công ty sẽ
thông báo ngày mở tour vào đợt kế tiếp ,
hoặc hoàn tiền cho quý khách . Công ty sẽ
không chi trả thêm bất kỳ chi phí phát
sinh khác.

Chương trình Tour có thể thay đổi trật tự các điểm tham quan do các yếu tố khách quan, Nhưng vẫn cam kết tham quan đầy đủ chương trình.

