DU LỊCH 2 QUỐC GIA 5SAO

NGÀY 1: TP. HCM + SINGAPORE+ SENTOSA
(Ăn nhẹ ,tối)
Sáng: HDV đón đoàn tại cổng D2 (lầu 2) ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn
Nhất, đoàn làm thủ tục đón chuyến bay đi SINGAPORE lúc sáng. Đoàn
ăn nhẹ trên máy bay hoặc tại sân bay. Đến sân bay Changi, làm thủ tục
nhập cảnh. Xe và HDV địa phương đón đoàn về tham quan: Khu vườn
GARDEN BY THE BAY. Quý khách có thể trải nghiệm “Núi Mây”
thông qua con đường vòng xoáy quanh ngọn núi nhân tạo – Sky walk
Chiều Quý khách vào tham quan sòng bài và hoành tráng nhất tại
Singapore. chụp ảnh và mua sắm tại FestiveWalk. Quý khách khám phá
Sentosa với những điểm hấp dẫn như: Tượng Sư Tử Biển. Tham quan
thủy cung lớn nhất thế giới Sea of Aquarium. Chụp hình bên ngoài
Universal Studio. Đi dạo và ngắm hoàng hôn trên biển Sentosa...Xem
chương trình nhạc nước WOT.
Ăn tối tại nhà hàng.Xe và HDV đón và đưa đoàn về khách sạn tương
đương 4sao nhận phòng nghỉ ngơi hoặc cùng HDV khám phá Singapore
sắc màu về đêm (Chi phí tự túc) bao gồm: Du thuyền trên sông Singapore
, chụp hình vịnh Marrina và ngắm tượng Sư tử biển nhà hát trái sầu riêng
lung linh sắc màu. Thuyền đưa Du khách tới Marrina Bay Sands, Tọa lạc
bên bờ sông Singapore, gồm ba tòa nhà chọc trời được nối liền với nhau
bởi một con thuyền khổng lồ. Phía trên có hồ bơi vô cực nổi tiếng, có
sòng bạc lớn nhất, một trung tâm mua sắm khổng lồ, HDV sẽ đưa Du
khách Dạo trên con đường trên không đến tham quan chiêm ngưỡng khu
vườn Siêu Cây Năng lượng lung linh, rực rỡ về đêm.

NGÀY 2: SINGAPORE + CITY TOUR +BBQ HÀN
QUỐC + JURONG PARK - JOHO BARU (Ăn Ba bữa)
Sáng: Dùng điểm tâm buffet. Đến giờ trả phòng xe đưa đoàn tham quan
và chụp hình lưu niệm với tượng sư tử mình cá, ngắm nhìn Tòa Thị
Chính, tòa nhà Quốc Hội, tượng SIR STAMFORD RAFFLES, nhà hát
ESPLANADE với kiến trúc hình trái sầu riêng. Chụp hình khu giải trí
phức hợp nổi tiếng hàng đầu Thế giới: MARINA BAY SAND. Tham
quan cửa hàng dầu gió nổi tiếng Singapore, Tham quan Bảo tàng vàng
bạc đá quí thuộc về chính phủ. Đoàn ăn trưa Buffet BBQ HÀN QUỐC.
Chiều: Xe và HDV đón và đưa đoàn đến chụp hình bên ngoài
Vườn chim Jurong Bird Park. Thú vị nhất là chương trình
biểu diễn của các loài chim mang tên “All Star Birdshow”
- Một show biểu diễn hấp dẫn ( chưa bao gồm vé vào )
Đến giờ hẹn, đoàn khởi hành làm thủ tục xuất nhập
cảnh tại cửa khẩu biên giới Malaysia - Singapore (cửa
khẩu TUAS). Đến Malaysia, đoàn đi ăn tối về khách
sạn 5SAO nhận phòng nghỉ ngơi.

NGÀY 3: JOHO BARU + THÀNH PHỐ
DI SẢN THẾ GIỚI MALACCA (Ăn 3 bữa)
Sáng: Dùng điểm tâm buffet. Đoàn tự do đến
giờ trả phòng - tham quan thành phố Joho với
Tòa Nhà Văn Phòng Chính Phủ, Cung điện
hoàng gia,và chụp hình bên ngoài Khu giải
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trí Legoland đầu tiên của châu Á nằm tại thành phố Johor Bahru. Chụp
hình với Vương Niệm. Mua sắm tại trung tâm thương mại rẻ nhất.
Xe và HDV đón đoàn đi Malacca - Đoàn ăn trưa tại nhà hàng.
Chiều: Tham quan Nhà thờ Thánh Saint Paul, Pháo đài cổ Bồ Đào Nha,
Quảng Trường Hà Lan... Ăn tối nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 4 : MALACCA+ GENTTING
KUALALUMPUR (Ăn 3 bữa)
Sáng: Ăn sáng buffet tại ksạn, Đoàn trả phòng khởi hành đi Cao nguyên
Genting - khu vui chơi giải trí được mệnh danh “ Thành phố trên mây “.
trường hợp cáp treo sửa chữa sẽ đi bằng xe lên cao nguyên Genting. Tham
quan bản sao Casino của sòng bạc Las Vegas, tự do tham gia các trò chơi
tại khu phức hợp. Tham quan Nơi chế tác " ĐÁ ĐEN-QUỐC BẢO CỦA
ĐẤT NƯỚC MALAYSIA", tham quan và xem quy trình, các mô hình
khai thác, sản xuất và chế tác, đặc biệt có tính chất "Phong Thủy".
Ăn trưa tại nhà hàng, Chiều: Xe đưa đoàn về lại Kualalumpur, mua sắm
các sản phẩm Nông Sản & dược liệu đặc trưng Malaysia tham quan mô
hình sản xuất SÔ CÔ LA nổi tiếng của đất nước Malaysia. Qúy khách
thưởng thức Chocolate sầu riêng.... Mua về làm quà gia đình, người thân.
Ăn tối tại nhà hàng & nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 5: HƯỞNG THỤ HOTEL + SHOPPING
SALE OFF 75% (Ăn sáng BUFFET )
Sáng: Dùng điểm tâm buffet tại khách sạn, tự do tận hưởng tất cả các
tiện ích tại khách sạn miễn phí & Quý khách có một ngày trọn vẹn thoả
sức mua sắm tại trung tâm thương mại thủ đô KUALALUMPUR. Ăn
trưa, chiều tự túc. Khám phá thủ đô TRẢI NGHIỆM KUALALUMPUR
độc đáo chưa từng có cùng HDV( chi phí 1 triệu ). Trải nghiệm phương
tiện TÀU ĐIỆN TRÊN KHÔNG của người dân Malaysia. Mua sắm săn
hàng giảm giá đến 70% ngay các trung tâm thương mại hàng đầu Châu Á
Tham quan trung tâm thương mại KLCC thủ đô và biểu diễn nhạc nước
tại trung tâm thương mại Tháp đôi. Chụp hình tại Tháp đôi Petronas sặc
sỡ, lunh linh huyền ảo về đêm, tháp truyền hình KL TOWER ngắm toàn
cảnh thủ đô Kualalumpur, khu phố ẩm thực ưa thích của người dân
Malaysia & du khách quốc tế…

NGÀY 6: KUALALUMPUR - BUFFET 5SAO
THÀNH PHỐ PUTRA - HCM (Ăn SÁNG, Ăn nhẹ)
Sáng: Dùng điểm tâm buffet tại khách sạn 5SAO. Tự do đến giờ trả
phòng đoàn tham quan: Quảng trường MERDEKA. Chụp hình với
Tượng Đài Quốc Gia là một trong những tượng đồng lớn nhất thế giới
Tham quan: Thành phố mới PUTRAJAYA, Tham quan THÁNH
ĐƯỜNG HỒI GIÁO PUTRA, một trong các thánh đường Hồi giáo
hiện đại nhất thế giới. PERDANA PUTRA, tòa nhà Văn Phòng Thủ
Tướng. Quảng trường Putra. Đến giờ xe đưa đoàn ra sân bay
Kualalumpur làm thủ tục về Việt Nam kết thúc chuyến tham quan Chia tay Quý khách. Hẹn gặp lại !

DULICHSINGAPOREMALAYSIA.COM
HOTLINE

1900.1868
0909.88.66.88

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 hãng Vietnam Airline/Jestar/Tiger Air/
Singapore Air theo chương trình tour + Thuế phi trường hai nước,
lệ phí an ninh, phụ thu xăng dầu hàng không + Hành lý qui định
(7kg xách tay+20kg hành lý ký gửi).
Ăn uống theo chương trình, bữa ăn chất lượng
5 Đêm khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 5sao & 4sao & 3sao, bao
gồm ăn sáng, buffet (02-03 khách/phòng): 3-4* Singapore : Bay
Hotel, Fort Canning Lodge, royal (hoặc tương đương), 3-4* Kuala
Lumpur/Malaca : Central Pudu, Ibis/ Prima,Hallmark Hotel Crown
, 5* SAO tại Joho Baru chuẩn Quốc Tế
Phí Bảo hiểm du lịch: 10.000 usd
Quà lưu niệm của công ty : bao da hộ chiếu, nón công ty

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM :
Tiền bồi dưỡng hướng dẫn viên và tài xế tại địa phương theo quy
định: 18 USD/KHÁCH
Phí visa nhập cảnh VN đối với khách mang hộ chiếu nước ngoài:
1.100.000 VNĐ/khách.
Các chi phí cá nhân (phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài
chương trình, khuân vác hành lý, ).
Phụ thu phòng đơn: 8,000,000 VNĐ/ KHÁCH suốt tour
Công ty chỉ tổ chức tour du lịch tham quan thuần túy, nếu khách
tách đoàn không đi theo tour trong những ngày tham quan sẽ
đóng thêm 800.000 VNĐ/NGÀY/KHÁCH.
Hành lý ký gửi khứ hồi 10kg/khách : 400,000 vnđ, khứ
hồi 20kg giá 800,000 vnđ

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR :
Nếu hủy tour, quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau:
Ø Trước ngày đi 20 Ngày: Thanh toán 30% giá tour.
Ø Trước ngày đi 15 Ngày: Thanh toán 50% giá tour.
Ø Trước ngày đi 5-10 Ngày: Thanh toán 70% giá tour.
Ø 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 5-3 ngày không tính thứ 7, chủ nhật & ngày lễ, để
công ty hỗ trợ giải quyết )

TOUR VIP
VIP A tour Tại MALAYSIA: + Vé tham quan tháp truyền
hình KL TOWER ngắm toàn cảnh Kualalumpur về đêm +
Chụp hình toà tháp đôi PETRONAS TWIN TOWER về đêm
LUNG LINH, HUYỀN ẢO. Vé trải nghiệm tàu điện trên không
VIP A tour Tại SINGAPORE: THỦY CUNG LỚN NHẤT
THẾ GIỚI + Vé dạo chơi trên cầu Sky Walk kết nối các siêu
cây + VƯỜN CHIM JURONG + SHOW BIỂU DIỄN CHIM
ĐẶC SẮC.

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN KHI ĐĂNG KÝ :
Khi đăng ký tour vui lòng đặt cọc 50%/ khách và sẽ bị mất
cọc nếu hủy tour và thanh toán phần còn lại trước 10 ngày khởi
hành tour.
Vui lòng kiểm tra hạn hộ chiếu còn 6 tháng tính đến ngày đi tour về.
Hộ chiếu đảm bảo các yếu tố sau: hình ảnh không bị hư hỏng, mờ
nhòe, thông tin đầy đủ, dù còn hạn sử dụng nhưng nếu hình ảnh bị
mờ nhòe, vẫn không được xuất hay nhập cảnh ....trường hợp vào
ngày khởi hành, quý khách không được xuất hoặc nhập cảnh trong
nước và ngoài nước vì lý do cá nhân công ty sẽ không chịu trách
nhiệm và không hoàn tiền các khoản chi phí liên quan khác.
Khách mang quốc tịch Nước ngoài phải có Visa (Thị thực) nhập
cảnh Việt Nam còn hạn sử dụng tính đến ngày khởi hành.
( nếu chưa có vui lòng thông báo để được tư vấn )
Về visa dành cho khách quốc tịch nước ngoài, hay việt kiều, vui
lòng kiểm tra visa của khách vào việt nam nhiều lần hay 1 lần, khách
hàng làm visa tái nhâp, ngày đi tour mang theo 2 tấm hình 4x6 , và
mang theo visa vào việt nam khi xuất, nhập cảnh.
Chi phí phát sinh nếu chuyến bay bị huỷ
trong trường hợp bất khả kháng: thiên tai,
thời tiết, đình công...Nếu vào ngày khởi
hành vì lý do không đủ số lượng khách,
hay bất cứ lý do khách quan nào khác, công
ty sẽ mở tour vào đợt kế tiếp hoặc công ty sẽ
hoàn tiền lại cho khách và không phải chi trả
thêm bất kỳ chi phí phát sinh nào 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.

