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  Thời gian: 05 ngày 04 đêm  

               Phương Tiện : Máy bay 
               Thời Gian dự kiến : từ ngày  

 
Chương trình được thiết kế đặc biệt dành 

 

 Điểm nổi bật 

 
 Khám phá Gardens 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. 

 Tặng Bữa trưa BUFFET Lẩu Nhật Bản “Ông ăn Bà Khen” tại quốc đảo Singapore 

 Vui chơi tại Đảo Sentosa: Chụp hình cùng các loại cá tại công viên Hải Dương S.E.A Aquarium. 

Chụp hình lưu niệm cùng tượng Sư Tử Biển, Universal Studios các biểu tượng của đất nước Singapore… 

Tham quan city tour Singapore. 

 Tại đất nước hồi giáo Malaysia: vui chơi giải trí tại Cao nguyên Genting – Quần thể Resort Casino nổi 

tiếng thế giới.  

 Tham quan động Batu, Phố cổ Malacca và tòa nhà cao nhất Malaysia – Twin Towers (Niềm tự hào 

của người dân Malaysia). 

 

NGÀY 1: TP.HCM – SINGAPORE – SEA AQUARIUM                                  (Ăn trưa, tối)                                    

 
 

06:00 Trưởng Đoàn GOLDEN STAR TRAVEL đón Quý Khách tại sân bay 

Tân Sơn Nhất, ga quốc tế làm thủ tục trên chuyến bay dụ kiến 

(VN651  SGNSIN 0855 - 1210) đến Singapore. 

12:10 – 12:15 Đến sân bay quốc tế Changi, làm thủ tục nhập cảnh 

Singapore. Xe và hướng dẫn đưa đoàn đến nhà hàng dùng cơm trưa. 

 

          Sau đó bắt đầu hành trình hấp dẫn: 

 Khởi hành đi đảo Sentosa, tham quan: Công viên Hải dương, một 

trong những hồ cá lớn nhất thế giới được UNESCO công nhận 

(S.E.A. Aquarium) – nơi Quý khách chiêm ngưỡng hơn 100,000 

động vật biển thuộc hơn 800 loài khác nhau từ khắp nơi trên Thế giới.  

 

18:00  Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng. Sau đó cả đoàn đến khách sạn 

nhận phòng và tự do vui chơi và khám phá Singapore về đêm. 
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NGÀY 2: GARDEN BY THE BAY – SENTOSA - MALACA                      (Ăn ba bữa)                                    

 

06h30 Đoàn dùng buffet sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng. 

08h00 Xe đưa đoàn tham quan: 

 dạo quanh khu vườn sinh thái đặc biệt mang tên Bay South Garden 

với hệ thống “siêu cây” năng lượng mặt trời. Khu vườn nằm trong dự 

án Gardens by the Bay, dự án công viên sinh thái lớn nhất Singapore 

nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ được màu xanh cho đô thị 

sầm uất. Toàn bộ dự án có tổng diện tích 101 ha, được chia làm 3 khu 

riêng biệt là: Bay South, Bay East và Bay Central (chỉ tham quan khu 

Bay South).  

 Tòa nhà Quốc Hội (Parliament House). 

 Côngviên sư tử biển (Merlion Park), biểu tượng của đất nước 

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. 

 Nhà hát Esplanadenổi tiếng với biểu tượng “trái sầu riêng”. 

 Đoàn tham quan cửa hàng vàng bạc đá quí và cửa hàng dầu gió, 

Collagen dưỡng da – các sản phẩm truyền thống nổi tiếng của 

Singapore. 

11h00 Xe đưa đoàn đến cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh Singapore. Xe và 

HDV địa phương Malaysia đón đoàn tại cửa khẩu Tuas, tiểu bang 

Johore Bahru. Khởi hành đi Malacca, thành phố cổ, thành phố du 

lịch nổi tiếng của Malaysia.  

12h00 Qúy khách ăn trưa tại nhà hàng địa phương. 

13h00 Sau đó, Đoàn tiếp tục hành trình đến thành phố cổ Malacca, khám phá 

thành phố cổ có lịch sử hơn 600 năm. Đến Malacca, hướng dẫn và 

trưởng đoàn đưa Quý khách đi tham quan: 

 Khu phố cổ Jonkers. 

 Nhà thờ Thánh Saint Paul. 
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 Pháo đài cổ Bồ Đào Nha.   

 Đền Cheng Hood.  

 Quảng trường Hà Lan. 

 Pháo đài A’Famosa…  

18h00 Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng Trung Hoa. 

19h00  Xe đưa quý khách đến nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Tự do dạo phố 

mua sắm, khám phá Malacca. 

NGÀY 3: MALACCA – KUALA LUMPUR – CITY TOUR – TWIN TOWER     (Ăn ba bữa)                                    

 
 
06h30 Sau bữa sáng, làm thủ tục trả phòng. 

08h00 Khởi hành về thủ đô Kuala Lumpur 

12h00 Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Quý khách tham quan: 

 Cung điện Hoàng gia (Royal Palace) (chụp hình bên ngoài) 

 Đài tượng niệm Quốc gia (National Monument). 

 Quảng trường Độc lập (Independence Square). 

 Chùa Thiên Hậu (Thien Hau Temple). 

 Tham quan Cửa hàng Socola – Bery’s (Chocolate shop).  

Sau đó Chụp hình lưu niệm tại Tòa Tháp Đôi (Twin Towers).  

Tự do mua sắm tại trung tâm thương mại KLCC. 

18h00 Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương. Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

NGÀY 4: KUALA LUMPUR – ĐỘNG BATU – CAO NGUYÊN GENTING     (Ăn ba bữa)                                    

 

 
06h30 Quý khách dùng buffet sáng tại Khách sạn.  

08h00 Sau đó đoàn khởi hành đi tham quan thành phố:  

 Động Batu (Batu Cave) cao 272 bậc thang, đây là thánh địa của người 

Malaysia gốc Ấn độ. 

 Mua sắm tại cửa hàng đồng hồ miễn thuế(Watch shop). 

 Cửa hàng đá quý(Jewelry shop). 

 Cửa hàng đặc sản địa phương (Local products). 

12h00 Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng.  
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13h00 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).  

Tự do tham quanvà vui chơi ở Trung tâm giải trí Theme Park của cao 

nguyên Genting (chi phí tự túc), đây là một trung tâm vui chơi nổi 

tiếng, lớn nhất của Malaysia cách thủ đô chỉ 51 km, nằm ở độ cao 1.800 

m so với mặt nước biển.  

18h30 Đoàn trở về thủ đô Kuala Lumpur, dùng cơm tối và trở về khách sạn nghỉ 

ngơi. 

 

NGÀY 5: KUALA LUMPUR – PUTRAJAYA NEW CITY – TP.HCM     (Ăn sáng, trưa)                                    

 

06:30 Quý khách dùng buffet sáng tại khách sạn. 

11:00  Làm thủ tục trả phòng. Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

13:00 Đoàn khởi hành Tham quan Khu PUTRAJAYA–TrungTâm Hành 

Chánh mới 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.  

          Sau đó quý khách tự do mua sắm đến giờ ra sân bay 

16:00 Xe đón đoàn khởi hành ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay dự kiến 

(VN 674 KULSGN 2000 – 2100) về Tp. Hồ Chí Minh. 

21:00  Đoàn đáp xuống sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Trưởng Đoàn chào tạm 

biệt Quý khách và hẹn gặp lại. Kết thúc chương trình. 
 

Lưu ý: Trật tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của chuyến đi. Công ty vẫn đảm bảo 

thực hiện đầy đủ các điểm tham quan có ghi trong chương trình. 

 

BẢNG GIÁ TOUR  
(Giá áp dụng cho đoàn….người lớn trở lên) 

CHUYẾN BAY TIÊU CHUẨN GIÁ TOUR 
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(VNĐ/ KHÁCH) 

 
 

 
 

Tên khách sạn 
wedsite 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

GIÁ TOUR BAO GỒM  

 Vé máy bay khứ hồi SGN – SIN&KUL – SGN (Bao gồm 20kg hành lý ký gửi, 07kg xách tay). 

 Thuế phi trường và phụ phí xăng dầu có thể thay đổi tại thời điểm xuất vé 

 Khách sạn 3* Singapore 1 đêm & 4* Malaysia  3 đêm, tiêu chuẩn (2 khách/ phòng). Nếu lẻ khách nam, nữ 

thì bố trí phòng 3 khách. 

 Chi phí tham quan như chương trình  

 Các bữa ăn được liệt kê theo chương trình (Tiêu chuẩn từ 08 - 10 USD/ Suất) 

 Xe máy lạnh sử dụng theo chương trình. 

 Trưởng đoàn từ Việt Nam và HDV địa phương phục vụ suốt tuyến theo chương trình. 

 Bảo hiểm du lịch suốt tuyến cho mỗi du khách với mức bồi thường tối đa là 210.000.000 VNĐ cho nhân 

mạng và 21.000.000 VNĐ cho hành lý. 

 Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương. 

 

 

 

 Hộ Chiếu 

 Phí phòng đơn (dành cho khách yêu cầu ở phòng đơn). 

 Nước uống (bia rượu trong bữa ăn), điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định của hàng không. 

  Chi phí cá nhân của khách 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 hoặc không sử dụng chặng về cũng không được 

hoàn do điều kiện của hãng Hàng Không. 

 

 

 

 Trẻ em dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM  

GIÁ TOUR TRẺ EM  
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  Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi:  

- 75% giá tour người lớn (không có chế độ giường riêng). 

- 90% giá tour người lớn (có chế độ giường riêng). 

 
 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 
Điện thoại:   …………………………………… (Mr/Mrs/Ms ………………………) 
Zalo/Skype: ………………………………………………………………………….. 
Email:          ………………………………………………………………………...... 
 

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


