
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM TẾT 2023 
 

 
 

Khởi hành: 
MÙNG 3 TẾT 

 
Thời gian: 

05 ngày 04 đêm 

Phương tiện: 
Máy bay + Xe ô tô 

 



 

 

NGÀY LỊCH TRÌNH THAM QUAN 

NGÀY 1 
 

TP HCM  
–  

SINGAPORE 
- 

ĐẢO 
SENTOSA 

 
(Ăn trưa, tối) 

Sáng: Trưởng đoàn đón quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục 
chuyến bay đi Singapore VJ811 SGN-SIN 09:00. Đến phi trường Changi – 
Singapore, làm thủ tục nhập cảnh Singapore, HDV đưa đoàn đi tham 
quan: 

✓ Jewel Changi – sự kết hợp giữa thiên nhiên với sức sáng tạo của con 
người. Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng Rain Vortex cao 40m, thác 
nước trong nhà cao nhất thế giới, và khám phá thung lũng rừng 
Shiseido xanh tươi với các loài thực vật được chăm sóc tỉ mẩn. 

✓ Jurasic Mile – Công viên khủng long ngoài trời lớn nhất Singapore 
được trưng bày với hơn 20 loại khủng long khác nhau với kích thước 
thật. Đủ thỏa mãn cho những khách yêu thích tìm hiểu về loài động 
vật đã tuyệt chủng này. 

Trưa: HDV đưa quý khách dùng cơm trưa. Sau đó đoàn tham quan: 
✓ Garden By The Bay: biểu tượng mới của Singapore này rộng 101 

hecta, chứa hơn 250.000 loài cây quý hiếm. Quý khách sẽ có cơ hội 
ngắm nhìn những “siêu cây” ấn tượng, cao 16 tầng là nơi tích trữ 
nước mưa , tạo ra năng lượng mặt trời  và có vai trò như ống thông 
gió cho nhà kính công viên. Ngoài ra, Quý khách còn có thể tham 
quan khu nhà kính mái vòm để tận mắt tìm hiểu về những loài cây 
lạ trên thế giới (chi phí tự túc). Sau đó khởi hành đi đảo Sentosa tham 
quan: 

✓ Tiếp tục đến vùng Đảo Sentosa, Quý khách tham quan và thử vận 
may tại Sòng bài Sentosa – Resort World 5 sao. 

✓ Sau đó quý khách cùng đoàn tham quan thuỷ cung Sea Aquarium 
tại đảo Sentosa lớn nhất Đông Nam Á với hàng nghìn cá mập, cá 
đuối và các loại sinh vật quí hiếm dưới đại dương hiện ngay trước 
mắt. 

✓ Chụp hình với biểu tượng công viên giải trí Universal Studios. Sau 
khi tham quan, Đoàn trở về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Tối: Xe đưa đoàn đến nhà hàng địa phương dùng cơm tối. 
Sau bữa tối, Quý khách tự do khám phá “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 và Thành phố Phong Thủy Suntec City – (chi phí tự túc).  



 

NGÀY 2 
 

SINGAPORE 
- 

MALACCA 
 

(Ăn sáng, trưa, 
tối)  

Sáng: Dùng điểm tâm tại khách sạn. Xe đưa đoàn đi ngang quan gắm 
nhìn thành phố Singapore với các điểm tham quan như: 

✓ Parliament House – Tòa nhà Quốc hội. 
✓ Merlion Park – Công viên Sư tử biển Merlion Park là một trong 

những biểu tượng nổi tiếng nhất của Singapore.  
✓ Nhà hát Victoria – nhà hát cổ kính nhất Singapore. Nơi đây còn là 

tâm điểm cho nghệ thuật biểu diễn của đảo quốc sư tử ngay từ thời 
thuộc địa. 

✓ Tòa Thị Chính – City Hall - Nơi Thủ tướng Lý Quang Diệu đã tuyên 
bố quyền tự trị độc lập và tuyên thệ tại City Hall vào ngày 9 tháng 8 
năm 1965. 

✓ Nhà hát Esplanade – nhà hát hiện đại vào bậc nhất của Singapore. 
Đây còn là biểu tượng kiến trúc và trung tâm biễu diễn văn hóa 
nghệ thuật tầm cỡ thế giới. 

✓ Đoàn tham quan và tự do mua sắm thoải mái tại: 
• Cửa hàng sản xuất dầu gió + Collagen dưỡng da – các sản phẩm làm 

đẹp truyền thống và nổi tiếng độc đáo có một không hai của 
Singapore. 

• Xưởng chế tác kim cương, vàng bạc và đá quý tinh túy. 
Trưa: Xe đưa đoàn dùng bữa trưa BBQ thịt nướng.  
Sau đó, đoàn tiếp tục khởi hành đến cửa khẩu TUAS làm thủ tục xuất 
cảnh Singapore và nhập cảnh Malaysia. Trên đường đoàn ngắm cảnh 
những cánh rừng Cao Su, Rừng Cọ, Ca Cao bạt ngàn, quan sát đời sống 
sinh hoạt của người dân bản địa. 
Tối: Ăn tối và nghỉ đêm tại thành phố Malacca.  

NGÀY 3 
 
MALACCA 

- 
CAO 

NGUYÊN 
GENTING   

 
(Ăn sáng, trưa, 

tối) 

Sáng: Sau khi dùng bữa sáng tại khách sạn, xe và hướng dẫn đón đoàn đi 
tham quan:  

✓ Thành phố cổ Malacca, có lịch sử hơn 600 năm tham quan và chụp 
hình: Đền Cheng Hong, khu phố cổ Jonkers, Quảng trường Hà 
Lan, Nhà thờ thánh Paul, Pháo đài cổ. 

Trưa: Đoàn ăn trưa và khởi hành đi Kuala Lumpur, tham quan:  
✓ Cung điện Hoàng Gia (bên ngoài), chụp hình lưu niệm bên ngoài 

hoàng cung Malaysia 
✓ Đài tưởng niệm, hiện là một công trình điêu khắc cao nhất thế giới 

tưởng niêm những chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc 
✓ Quảng trường độc lập, được biết đến là nơi có cột cờ cao nhất thế 

giới. 
✓ Chùa Thiên Hậu được xem ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á. 



 

✓ Chụp hình lưu niệm tại tháp đôi Petronas Twin Towers – niềm tự 
hào của Malaysia. Quý khách tự do mua sắm tại trung tâm thương 
mại KLCC. 

Tối: Đoàn khởi hành đi ăn tối. Sau bữa tối, về khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự 
do dạo phố đêm. Khám phá Kuala Lumpur về đêm. 

NGÀY 4 
 

KUALA 
LUMPUR 

- 
GENTING 

- 
BATU 

 
 (Ăn sáng, trưa, 

tối) 

Sáng: Sau bữa sáng, Quý khách đi tham quan: 
✓ Động Batu – Thánh đường của những người Malaysia gốc Ấn độ 

theo đạo Hinđu.  
✓ Trung tâm vàng bạc đá quý VIP với đá đen (Onyx) phong thủy 

mang lại may mắn & sức khỏe của Malaysia, Cửa hàng miễn thuế, 
Cửa hàng đặc sản địa phương. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 
✓ Tiếp tục hành trình đến Cao nguyên Genting, đi lên đỉnh cao 

nguyên ở độ cao 1.800m bằng cáp treo hiện đại. 
✓ Quý khách tự do tham quan và chơi các trò chơi tại Công viên 

Indoor/outdoor theme park (chi phí tự túc).  
✓ Thử vận may tại Casino Genting nổi tiếng Châu Á. 

Tối: Quý khách ăn tối tại nhà hàng và quay về thủ đô Kuala Lumpur nghỉ 
ngơi.  

NGÀY 5 
 

KUALA 
LUMPUR 

- 
TP HCM 

Sáng: Dùng điểm tâm. Tự do thư giãn tại khách sạn. Trả phòng khách 
sạn, xe đưa đoàn ra tham quan: 

✓ Cửa hàng Socola – Bery’s nổi tiếng của Malaysia. 
✓ Khu Putrajaya – Trung Tâm Hành Chính mới (New City) là thành 

phố thông minh đẳng cấp thế giới của Malaysia với những địa 
danh du lịch nổi tiếng như: 

✓ Nhà thờ Hồi giáo Putra – lớn nhất Kualalumpur 
✓ Văn phòng Thủ tướng Malaysia 
✓ Trung tâm hội nghị Malaysia 

Sau đó HDV đưa quý khách ra phi trường làm thủ tục đáp chuyến bay về 
lại Việt Nam VJ826 KUL-SGN 13:10. Về đến Tân Sơn Nhất, HDV chia tay 
và hẹn gặp lại quý khách trong những chuyên đi tiếp theo. 

(Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và tình hình 
giao thông, tuy nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ như chương trình đã đưa ra) 

 

  



 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 
(Giá áp dụng cho khách lẻ ghép Đoàn) 

GIÁ: VNĐ 

HÀNH TRÌNH 
THỜI GIAN 

LỊCH KHỞI 
HÀNH 

GIÁ TOUR 
(Người Lớn) 

GIÁ TOUR 
(Trẻ em 2t – 11t) 

GIÁ TOUR 
(Em bé 0t – 2t) 

SINGAPORE  
MALACCA  
MALAYSIA 

5 ngày 4 đêm 

24/01/2023 
(Mùng 3 

Tết) 
15.990.000 14.390.000 4.790.000 

ĐIỀU KIỆN KHI ĐĂNG KÝ TOUR 

G
IÁ

 T
O

U
R

 B
A

O
 G

Ồ
M

 

1. Vé máy bay khứ hồi TP. HCM – SINGAPORE / KUALA LUMPUR – TP. HCM. 
Bao gồm (7kg) hành lý xách tay + (20 kg) kí gởi 

2. Thuế sân bay quốc tế hai nước + phí xăng dầu máy bay + thuế an ninh 
3. Xe du lịch máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình 
4. Khách sạn 3* tiêu chuẩn quốc tế (2 khách/phòng) 
✓ Singapore 3* (1 đêm): Ibis Style, Moon, Aqueen hoặc tương đương 
✓ Malacca 3* (1 đêm): Marvelux,Temasek, Hallmark Crown hoặc tương đương 
✓ Kuala Lumpur 3* (2 đêm): Pudu Plaza hotel, Silka Cheras hoặc tương đương 
5. Các bữa ăn theo chương trình + 1 bữa BBQ thịt nướng tại Singapore. 
6. Phí tham quan theo chương trình. 
7. Hướng dẫn viên tiếng Việt/tiếng Anh theo đoàn suốt hành trình 
8. Phí bảo hiểm du lịch toàn cầu GIC, mức bồi hoàn 220.000.000đ/vụ 

G
IÁ

 
C

H
Ư

A
 

B
A

O
 

G
Ồ

M
 

1. Hộ chiếu, hành lý quá cước quy định. 
2. Xe vận chuyển ngoài chương trình, các chương trình về đêm. 
3. Tiền (Tip) cho HDV và tài xế tại Singapore – Malaysia: 5 USD/khách/1 Ngày –  
4. Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi & nước uống trong khách sạn. 
5. Đối với khách Quốc tịch nước ngoài, nếu sử dụng Visa Việt Nam một lần: phụ 

thu 1.260.000vnđ/khách. 

Q
U

Y
 Đ

ỊN
H

 
H

Ủ
Y

 T
O

U
R

 

1. Sau khi đăng ký, quý khách huỷ tour sẽ bị mất phần tiền cọc. 
2. Nếu quý khách thông báo hủy tour 20 ngày trước ngày khởi hành, chịu chi phí: 

50% giá tour trọn gói. 
3. Từ sau 20 ngày đến trước 10 ngày, khách chịu phí phạt: 70% giá tour trọn gói 
4. Trong khoản 7 ngày trước ngày khởi hành, khách chịu phí phạt: 100% giá tour 

trọn gói. 



 

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN DU LỊCH  
THẬT THÚ VỊ VÀ VUI VẺ 

LƯ
U

 Ý
 

1. Quý khách vui lòng tự chịu trách nhiệm nếu bị từ chối nhập cảnh tại nước sở 
tại vì lý do nhân thân (mất 100% tiền Tour). 

2. Do tour khách lẻ ghép đoàn, nếu Quý khách tự ý tách đoàn, không tham gia 
chương trình cùng đoàn Quý khách sẽ đóng phụ thu 2.500.000vnđ/khách. 

3. Công ty được quyền thay đổi lịch trình chuyến đi, sử dụng các hãng hàng 
không thay thế nhưng vẫn đảm bảo tham quan đầy đủ các tuyến điểm theo 
chương trình. 

4. Thuế & phụ thu phí xăng dầu có thể thay đổi tuỳ vào thời điểm xuất vé của hãng 
hàng không. 

5. 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 mọi khiếu nại về hóa đơn sẽ không 
được giải quyết. 
 


