
"Một hải trình - Hai quốc gia"
MALAYSIA - SINGAPORE

4 ngày 3 đêm

Du thuyền cao cấp 5 sao - Genting dream
Du thuyền Genting Dream thuộc tập đoàn Du lịch tàu biển Genting Hong Kong và
hãng tàu biển Dream Cruise Line (Malaysia). Đây là con tàu nghỉ dưỡng hiện đại
được đóng tại Đức, có tổng trọng tải 151.300 tấn, dài 335m, rộng gần 40m.
Với sức chứa 3.500 hành khách và 1.900 thủy thủ, nơi đây là một trong những du
thuyền lớn và nhiều chỗ chứa nhất châu Á. Con tàu sở hữu 1.674 phòng nghỉ, hơn
70% gian có ban công riêng, 100 khu vực kết nối cho các gia đình và nhóm du lịch.



NGÀY 01: HỒ CHÍ MINH - KUALA LUMPUR                            (Ăn trưa, tối)              

Sáng: Quý khách đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm
thủ tục đáp chuyến bay đi Malaysia.
Tới sân bay quốc tế Kuala Lumpur, làm thủ tục nhập
cảnh. 
Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. Xe đưa
đoàn khởi hành đến Cảng Port Klang.
Đoàn làm thủ tục lên Du Thuyền Genting Dream khám
phá các dịch vụ cao cấp trên du thuyền, tự do thư giãn
nghỉ ngơi. (Quý khách tham khảo Brochure các hoạt động
trên Du thuyền đính kèm)
Quý khách thưởng thức SHOW BIỂU DIỄN đặc sắc tại
nhà hát lớn trên Du Thuyền. 

NGÀY 02: MALAYSIA - SINGAPORE                                          (Ăn 3 bữa)            

CÔNG VIÊN NƯƠC TRÊN BIỂN: Công viên nước
trên đại dưỡng với 6 đường trượt phù hợp cho
gia đình và cả những người ưa mạo hiểm với
niềm vui bất tận. Bên cạnh đó quý khách cũng
có thể tham gia các trò chơi giải trí đặc biệt như
zipline đặc biệt, sân Mini-golf, leo núi nhân tạo,
bowling… 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng trên du thuyền, sau
đó tham quan các hoạt động thể thao trên thuyền:

NHIỀU LỰA CHỌN ẨM THỰC: tổng cộng 35 nhà hàng và bar ngay cả những yêu cầu
về ẩm thực đặc biệt như đồ chay, đồ Ấn Độ. Du thuyền phục vụ ẩm thực Trung Quốc,
Nhật Bản, Hàn Quốc, các món ăn Đông Nam Á, đồ u và rất nhiều loại đồ uống tuyệt
vời dành cho những người đam mê ẩm thực. 



Quý khách mua sắm tại cửa hàng dầu gió nổi tiếng độc
đáo của Singapore. 
Xe đưa đoàn về lại Du Thuyền, đoàn dùng bữa tối, tự do
nghỉ ngơi thư giãn.
Tối: Quý khách thưởng thức SHOW BIỂU DIỄN đặc sắc
tại nhà hát lớn trên Du Thuyền.

SPA TRỊ LIỆU VÀ THƯ GIÃN TRÊN BIỂN: kết hợp
các kỹ thuật truyền thống của Trung Quốc và bấm
huyệt trị liệu. Quý khách sẽ được thư giãn đặc
biệt trong khi nhấm nháp trái cây tươi, thưởng
thức giải trí trên một chiếc iPad cá nhân, hoặc
đơn giản là chìm đắm vào sự hồi sinh hạnh phúc.

Công viên sư tử biển (Merlion Park).
Tòa nhà Quốc Hội (Parliament House). 
Nhà hát Victoria.
Nhà hát Esplanade.
Tham quan khu vườn sinh thái đặc biệt mang tên
Bay South Garden.

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa trên du thuyền, sau
đó xuống Singapore khởi hành tham quan:

NGÀY 03: SINGAPORE - KUALA LUMPUR                               (Ăn 3 bữa)            

Tham quan và chụp hình lưu niệm tại Tháp Đôi
(Twin Towers). 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng trên du thuyền. Tự
do nghỉ ngơi.
Quý khách làm thủ tục trả phòng. Xe đưa đoàn về
thủ đô Kuala Lumpur:



Cung điện Hoàng gia - Royal Palace (chụp hình bên ngoài).
Đài tượng niệm Quốc gia (National Monument).
Quảng trường Độc lập (Independence Square). 
Cửa hàng Socola - Bery's & đặc sản địa phương.

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. Sau đó tham quan:

Tối: Quý khách bữa tối và làm thủ tục nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Tự do tham quan khám phá thành phố về đêm. 

NGÀY 04:  KUALA LUMPUR - TP. HỒ CHÍ MINH        (Ăn sáng, trưa)           

Chùa Thiên Hậu (Thien Hau Temple).
Khu PUTRAJAYA.

Sáng:  Quý khách dùng bữa sáng và làm thủ tục trả
phòng. Sau đó tham quan:

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng.
Xe đưa đoàn ra sân bay làm thủ tục về Việt Nam. 
Kết thúc chương trình tham quan. 

Sự hài lòng của Qúy Khách là Thành Công của Chúng Tôi !



NGÀY KHỞI
HÀNH

HÃNG HÀNG KHÔNG
GIÁ TOUR 

NGƯỜI LỚN
(vnđ/ khách)

GIÁ TOUR TRẺ EM 
(Từ 6 tháng đến dưới 2

tuổi)

(vnđ/ khách)

23/03/2023

06/04/2023

 
 
 
 

15.990.000 4.797.000

Nâng cấp lên Balcony (có ban công): 2.250.000 vnđ/ 1 khách (cho 2 đêm)
Phụ thu phòng đơn: 3.480.000 vnđ/ 1 khách/chương trình

BẢNG GIÁ TRỌN GÓIBẢNG GIÁ TRỌN GÓI
  

1 VN 677 SGNKUL 0710 - 1020
 2 VN 674  KULSGN 1545 - 1700 

Vé máy bay khứ hồi, bao gồm hành lý xách tay 10kg, kí gởi 1 kiện 23kg
Thuế sân bay 2 nước, Phí an ninh du lịch & Phí phụ thu xăng dầu
02 đêm trên du thuyền (Loại phòng INTERIOR - không cửa sổ) - 

01 đêm Khách sạn tại Malaysia 4* (tiêu chuẩn 2 người một phòng).
Xe & hướng dẫn địa phương suốt tuyến.
Các bữa ăn theo chương trình, tại Kuala Lumpur tiêu chuẩn: 10 usd/ 1 suất,
BBQ tại Singapore tiêu chuẩn: 15 usd/ 1 suất và còn lại các bữa trên du
thuyền.
Bảo hiểm du lịch Quốc tế suốt tuyến.
Quà tặng du lịch.

      (tiêu chuẩn 2 người/ một phòng). Trường hợp lẻ khách ở phòng đơn sẽ phụ  thu.

GIÁ BAO GỒM



Hộ chiếu 
Chi phí ăn uống cá nhân
Các chi phí khác không bao gồm trong giá: Nước ướng bia rượu trong bữa ăn,
điện thoại, giặt ủi, chi phí quá cước theo quy định của hảng không. Thuốc
men, bệnh viện...và chi phí cá nhân khác ngoài chương trình.
Chi phí dời ngày, đổi chặng, nâng hạng vé máy bay. Trường hợp Quý khách
không sử dụng chặng đi của vé đoàn theo tour, các chặng nội địa và quốc tế

còn lại sẽ bị hủy do điều kiện của hãng Hàng Không.
Tiền bồi dưỡng cho Hướng dẫn viên (20 usd/ 1 khách)
Tiền Tip trên du thuyền (30 usd/ 1 khách)

GIÁ KHÔNG BAO GỒM

Trẻ em dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn (ngủ cùng với ba mẹ)
Nếu gia đình đi 

Nếu gia đình đi 

Tính 90% giá tour người lớn ở hạng phòng Balcony 

Trẻ em từ 12 tuối trở lên: 100% giá tour người lớn

 (2 người lớn và 1 Trẻ em từ 6 tháng đến dưới 2 tuổi): áp dụng giá tour hạng
Interior

 (2 người lớn và 1 đến 2 Trẻ em từ 2 tuổi dưới 12 tuổi): nâng lên hạng Balcony 

 (có giường riêng <sofa bed & pullbed> trên du thuyền, ngủ cùng với ba và mẹ)

GIÁ TOUR TRẺ EM



Hộ chiếu của Quý khách phải còn thời hạn trên 6 tháng tính đến ngày về.
Chứng nhận tiêm vacxin Covid-19 đủ 2 mũi.
Nếu yêu cầu ở phòng đơn, Quý khách vui lòng thanh toán tiền phụ thu.
Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour.
Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel document (chưa nhập quốc tịch) vui lòng thông
báo với nhân viên bán tour ngay thời điểm đăng ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy tờ có
liên quan (nếu có).
Quý khách chỉ mang thẻ xanh (thẻ tạm trú tại nước ngoài) và không còn hộ chiếu VN còn
hiệu lực thì không đăng ký du lịch sang nước thứ ba được.
Quý khách dưới 18 tuổi phải có Bố Mẹ hoặc người nhà trên 18 tuổi đi cùng. Trường hợp đi
với người nhà phải nộp kèm giấy ủy quyền được chính quyền địa phương xác nhận (được
Bố Mẹ ủy quyến để dắt đi tour).
Khách nữ từ 55 tuổi trở lên và khách nam từ 60 trở lên: nên có người thân dưới 55 tuổi
(đầy đủ sức khỏe) đi cùng. Riêng khách từ 70 tuổi trở lên: bắt buộc phải có người thân
dưới 55 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi cùng. Ngoài ra, khách từ 75 tuổi trở lên khuyến khích
đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp. Không nhận khách từ 80 tuổi trở lên.
Quý khách mang thai vui lòng báo cho nhân viên bán tour ngay tại thời điểm đăng ký.
Lưu ý phải có ý kiến của bác sĩ trước khi đi tour. Cam kết tự chịu trách nhiệm về sức khỏe
của mình và thai nhi trong suốt thời gian tham gia chương trình du lịch.
Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan có thể thay đổi hành trình lên
xuống cho phù hợp tuy nhiên các tuyến điểm Du Lịch vẫn đảm bảo đầy đủ.  Các chuyến
bay có thể thay đổi vào giờ chót tùy thuộc vào các hãng hàng không, thời tiết
Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, công ty du
lịch được miễn trừ trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.  Công ty được miễn trừ
trách nhiệm trong trường hợp xảy ra thiên tai, động đất, hạn hán, biểu tình, đình công,
dịch bệnh, trục trặc kỹ thuật máy bay,…dẫn đến dời, hủy, hoãn chuyến bay. Nếu những
trường hợp trên xảy ra, Công ty sẽ xem xét để hoàn trả chi phí cho khách trong điều kiện có
thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa, tiền vé máy bay….và
không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác).

*** GHI CHÚ



Đợt 1: đặt cọc không hoàn lại 50%/khách
Đợt 2: Thanh toán hết tiền tour trước ngày khởi hành 30 ngày.
Hoặc quý khách có thể thanh toán một lần ngay khi đăng ký tour.

Sau khi đăng ký TOUR, phí cọc sẽ không được hoàn lại. 
Trước ngày đi 30 - 15 ngày: Thanh toán 70% trên giá tour.
Trước ngày đi 14 ngày: Thanh toán 100% trên giá tour.

QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ THANH TOÁN:
KHI ĐĂNG KÝ TOUR QUÝ KHÁCH VUI LÒNG THANH TOÁN bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 

CÁC ĐIỀU KHOẢN HỦY 
***Trường hợp hủy tour: Quý khách vui lòng thanh toán các khoản lệ phí hủy tour như sau: 

(Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật và các
ngày nghỉ Lễ)
ØViệc hủy bỏ tour với công ty phải được thông báo trực tiếp qua email, tin nhắn điện thoại và
phải được công ty du lịch xác nhận. Việc hủy bỏ qua điện thoại không được chấp thuận.

Thank you!


