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Ngày 1 TP.HCM    SINGAPORE Ăn chiều 

Sáng HDV H&H TRAVEL đón khách tại sân bay TÂN SƠN NHẤT làm thủ tục khởi hành đi SINGAPORE 

trên chuyến bay VJ813/ SGN – SIN/  13:50 – 16:55 phƣơng đến đón đƣa Đoàn tham quan Thành Phố 

Singapore, điểm đặt chân đầu tiên và không thể bỏ qua là Công Viên Sƣ Tử Biển MERLION PARK. 

Quý khách sẽ chiêm ngƣỡng biểu tƣợng Sƣ Tử Biển đƣợc đặt tại cửa sông, khánh thành ngày 15/09/1972. 

Đoàn còn đƣợc HDV giới thiệu và nghe kể những câu chuyện thú vị về nhà hát ESPLANADE (hay còn 

gọi là Nhà hát Trái Sầu Riêng), TOÀ THỊ CHÍNH, NHÀ QUỐC HỘI.  

Đoàn đi dùng cơm chiều tại nhà hàng. Sau đó, Đoàn về khách sạn nhận phòng nghĩ ngơi. Hoặc Quý khách 

có thể tham gia tour tìm hiểu về Phong thủy kỳ diệu của người Singapore – Trải nghiệm phương tiện Tàu 

 

Khởi hành : 13/06/2019 

Thời gian : 6 Ngày 5 Đêm 

SINGAPORE – một Đảo quốc xinh đẹp thuộc khu vực Đông Nam Á, thu 

hút nhiều Du khách từ khắp mọi nơi trên Thế giới bởi sự phối hợp mang 

nét hài hòa, đặc sắc giữa Văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và kiến trúc. Vùng 

đất MALAYSIA – vùng đất của thiên đƣờng vui chơi, giải trí và mua sắm 

với giá cả phải chăng. Hãy cùng  cảm nhận vẻ đẹp tại Đảo Quốc Sƣ Tử 

xinh đẹp và phong cảnh tuyệt vời của Malaysia nhé !!! 



điện ngầm hiện đại -  Ngồi thuyền dạo chơi trên dòng sông ngắm nhìn tượng MERLION lung linh huyền 

ảo trong ánh đèn nhiều màu sắc (Chi phí tự túc) 

Ngày 2 SINGAPORE – ĐẢO SENTOSA – INDONESIA  Ăn 3 bữa 
Sáng  Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Đoàn tham quan GARDEN BY THE BAY – biểu tƣợng mới của 

SINGAPORE. Đây là một khu vƣờn nhân tạo rộng hơn 100ha, và hơn 250.000 loài thực vật quý hiếm, 

với các “Siêu cây” khổng lồ lấy năng lƣợng mặt trời vào ban ngày và tự tỏa sáng vào ban đêm. Chính phủ 

Singapore cho xây dựng nên công trình hoành tráng này với tham vọng biến quốc gia của mình trở thành 

một công viên xanh khổng lồ trong tƣơng lai. Đoàn tham quan, tìm hiểu về thƣơng hiệu dầu nổi tiếng của 

SINGAPORE tại CỬA HÀNG DẦU, COLLAGEN và nghe giới thiệu những Trang sức đặc biệt có giá 

trị phong thuỷ đem lại may mắn cho Quý khách tại CỬA HÀNG ĐÁ QUÝ. 

 Chiều Quý khách dùng BUFFET TRƢA BBQ HÀN QUỐC, sau đó di chuyển sang đảo SENTOSA, Tham 

quan SEA AQUARIUM – Thuỷ cung vừa đƣợc xác lập kỷ lục lớn nhất thế giới. Thuỷ cung là nơi sinh 

sống của hơn 100.000 sinh vật biển, với hơn 800 loài trong môi trƣờng 45 triệu lít nƣớc. Quý khách sẽ có 

cảm giác nhƣ đang đi giữa lòng đại dƣơng, chiêm ngƣỡng các loài cá quý hiếm, trãi nghiệm cảm giác thú 

vị khi tiếp cận với cá mập chỉ cách một lớp kính. 

Quý khách ngồi phà đến Đảo Batam – là hòn đảo trực thuộc của tỉnh Riau Islands tại đất nƣớc Indonesia 

Ăn tối với các món hải sản. Nghỉ đêm tại Batam. 

Ngày 3 INDONESIA – JOHOR BAHRU - MALACCA Ăn 3 bữa 
Sáng   Quý khách ăn sáng, trả phòng khách sạn. Tham quan Đảo Batam: 

CHÙA DI LẠC MAHA VIHARA DUTA - nơi chùa có thờ nhiều tƣợng Phật nhất tại Đảo Batam. 

BENG KONG DRY MARKET– chợ bán đồ khô, khu vực buôn bán sầm uất nhất Đảo, nơi tập trung các 

mặt hàng truyền thống của 32 tỉnh của Indonesia. 

Nhà Máy Sản Xuất Vải Batik & Quần Áo Polo Outlet – là nhà máy lớn chuyên cung cấp các lƣợng vải 

và quần áo cho các quốc gia khác trên thế giới. 

Cửa Hàng Bánh Thủ Công Diana – với nhiều loại bánh làm tử thủ công không qua máy móc. 

Trung Tâm Mua Săm BCS MALL, Nhà Máy Truyền Thống Otak Otak, Tòa Nhà Miniature, Nhà Khiêu 

Vũ. 

Chiều Đoàn khởi hành đi MALAYSIA. Nhập cảnh tại cửa khẩu JOHOR BAHRU, thành phố lớn nhất bang 

Johor, nằm ở phía Nam Malaysia. Dừng chân dùng cơm trƣa tại đây.  

 Đoàn tiếp tục di chuyển theo hƣớng Tây Bắc để đến với Thành phố cổ nhất Malaysia, Di sản Văn Hoá 

Thế giới, mang tên MALACCA: tham quan Quảng Trƣờng HÀ LAN với sắc đỏ đặc trƣng mang dáng 

vóc châu Âu, Quý khách lên đồi Malacca sẽ đƣợc gặp Toà thành cổ Bồ Đào Nha đã có từ thế kỷ 16, tại 

đây có thể ngắm nhìn eo biển MALLACA – trên đỉnh đồi là chứng tích Nhà Thờ Thánh PAUL, Pháo 

Đài Cổ đã bị huỷ hoại một phần bởi Ngƣời Anh vào thế kỷ 19. Quý khách còn có dịp nhìn thấy và thử 

ngồi lên những chiếc xe đạp 3 bánh Trishaw đƣợc “tài xế” trang trí hoa, đèn màu rực rỡ cùng với dàn 

âm thanh sống động ngay trên xe (Chi phí tự túc).  

 Đoàn ăn tối, về khách sạn nhận phòng nghĩ đêm tại Malacca. Hoặc Quý khách có thể dạo thuyền trên 

sông Malacca để thấy được hết vẻ đẹp pha trộn giữa phương Tây và phương Đông, dòng sông từng được 

mệnh danh là “Venice của châu Á”. (Chi phí tự túc) 

Ngày 4 MALACCA – KUALA LUMPUR Ăn 3 bữa 
Sáng   Báo thức, dùng điểm tâm sáng. Đoàn làm thủ tục trả phòng. Xe đƣa đoàn bắt đầu hành trình phám phá 

Thủ đô. Quý khách chụp ảnh lƣu niệm với CUNG ĐIỆN HOÀNG GIA, nơi sống và làm việc của Quốc 

Vƣơng hiện tại. Quý khách viếng TƢỢNG ĐÀI QUỐC GIA TUGU NEGARA nằm trong một khuôn 

viên hết sức trang trọng, tƣởng niệm những ngƣời đã hy sinh cho cuộc đấu tranh giành độc lập của đất 

nƣớc MALAYSIA, QUẢNG TRƢỜNG ĐỘC LẬP với cột cờ cao 100m là Cột cờ cao nhất thế giới hiện 

nay, Quảng trƣờng là nơi Thủ tƣớng đầu tiên của Malaysia tuyên bố độc lập vào ngày 31/08/1957. Đối 

diện với quảng trƣờng Độc Lập là SULTAN ABDUL SAMAD – một kiến trúc tuyệt đẹp kết hợp hài hòa 

giữa phong cách hồi giáo với Bắc Ấn và Ả Rập: những hàng gạch màu hồng, nét chạm trổ, mái vòm mạ 

vàng. Quý khách tham quan và tự do mua sắm tại CỬA HÀNG ĐÁ QUÝ, với trang sức làm từ Đá đen 

phong thuỷ nổi tiếng. Đoàn ăn trƣa tại nhà hàng.  

Chiều  Tại vị trí có góc nhìn toàn diện, Quý khách chụp ảnh lƣu niệm cùng Tòa Tháp đôi (TWIN TOWER) – 

niềm tự hào của ngƣời dân và là biểu tƣợng không thể thay thế của MALAYSIA. Tháp đôi Petronas 88 

tầng, từng là Công trình kiến trúc cao nhất Thế giời từ năm 1998 – 2004, hiện nay vẫn nằm trong Top 10 

Công trình cao nhất. Đoàn tham quan, mua sắm và thƣởng thức thử hƣơng vị Socola Trái Cây hấp dẫn tại 



VƢƠNG QUỐC CHOCOLATE với những viên Socola đƣợc chế biến cùng Xoài, Dâu Tây, Dừa,…; 

CỬA HÀNG ĐỒ KHÔ VÀ CÁC ĐẶC SẢN CỦA MALAYSIA với loại Sâm Tống Cát A-li nổi tiếng 

tốt cho sức khoẻ. Quý khách mua sắm thỏa thích tại 6 tầng shopping của Trung tâm THƢƠNG MẠI 

KLCC nằm dƣới chân Toà Tháp Đôi. Đoàn dùng cơm chiều về KUALA LUMPUR nhận phòng  nghỉ ngơi. 

Ngày 5  KUALA LUMPUR - GENTING Ăn 3 bữa 
Sáng   Quý khách lên đƣờng đến CAO NGUYÊN GENTING, cách MALACCA 190km về hƣớng Bắc. Trên 

đƣờng đi, Đoàn dừng chân ghé tham quan Động BATU để tìm hiểu về Thánh địa cũng nhƣ đời sống văn 

hoá tâm linh ngƣời Malaysia gốc Ấn Độ, một trong 3 sắc tộc tiêu biểu của Malaysia. Quý khách có thể 

thử sức mình chinh phục 272 bậc thang, hoặc chụp hình lƣu niệm với tƣợng Thần Murugan. Động 

Batu còn nổi tiếng là nơi diễn ra Lễ hội Thaipusam vào Tháng 1 hàng năm, một trong những lễ hội lớn 

nhất của Hindu giáo. Đoàn vừa thƣởng thức và xem biểu diễn “Trà kéo – Teh Tarik”, vừa nghe kể về 

những bí quyết làm sao để có đƣợc răng trắng và tóc đen, dày khoẻ nhƣ ngƣời Ấn Độ. Sau đó, Đoàn 

dùng cơm trƣa tại nhà hàng. 

Chiều Quý khách trở lại hành trình đi GENTING – trung tâm vui chơi nổi tiếng của nằm cách thủ đô KUALA 

LUMPUR chỉ 51km nhƣng khí hậu hoàn toàn khác biệt do độ cao hơn 1800m so với mặt nƣớc biển. 

Đến khu nghỉ mát GENTING, một không khí dễ chịu bao trùm, với những làn sƣơng mù mỏng nhẹ trôi. 

HDV giới thiệu với Quý khách về Trung Tâm Giải Trí THEMPARK, sau đó tự do tham quan Trung 

Tâm Giải Trí trong nhà, thử vận may với sòng bài Casino nổi tiếng Châu Á, khu trò chơi điện tử, mua 

sắm,… (chi phí tự túc).  Xe đƣa Quý khách đi ăn chiều về khách sạn tại KUL nhận phòng & nghỉ 

ngơi. 

Ngày 6  KUALA LUMPUR  TP.HCM Ăn sáng 
Sáng   Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn, trả phòng. Xe đƣa tham quan khu PUTRAJAYA - Trung 

Tâm Hành Chánh mới (NEW CITY) của MALAYSIA với những địa danh du lịch nổi tiếng nhƣ: Nhà 

thờ Hồi giáo Putra, Văn phòng Thủ tƣớng, Trung tâm hội nghị. Putrajaya còn đƣợc xem là Thành 

phố thông minh đẳng cấp thế giới và có môi trƣờng làm việc vô cùng hiện đại: không ô nhiễm môi 

trƣờng, không tệ nạn, không có lạc hậu, không có khái niệm ngu dốt và dân cƣ thì đƣợc tinh lọc rất kĩ 

lƣỡng.  

 Đến giờ xe đƣa quý khách ra sân bay về TP.HCM trên chuyến bay VJ826/ KUL – SGN/ 13:00 – 13:55. 

Về đến sân bay TÂN SƠN NHẤT, HDV H&H TRAVEL  chia tay . Đoàn, kết thúc chuyến tham quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 Vé máy bay khứ hồi  SGN – SIN/ KUL – SGN  

 Thuế sân bay hai nƣớc + Phí an ninh + Phụ thu xăng dầu theo qui định của hãng hàng không. 

 KHÁCH SẠN 3* 2 KHÁCH / PHÒNG ( trƣờng hợp 3 khách/ phòng vì lý do giới tính) 

 Xe đƣa đón, vé vào cửa các điểm tham quan và ăn uống theo chƣơng trình 

 Tất cả Quý khách đi tour đựơc mua bảo hiểm tai nạn theo quy định của bảo hiểm quốc tế AIG.   

 Hƣớng dẫn viên của H&H TRAVEL phục vụ suốt tuyến. 

 H&H TRAVEL sẽ chịu trách nhiệm khai các thủ tục hải quan và xuất nhập cảnh cho Quý khách  

 Quà tặng đặc biệt: Nón du lịch + bao da hộ chiếu + Name tag  

* GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

 Hộ Chiếu (còn giá trị ít nhất 6 tháng). 

 Tiền tips cho hƣớng dẫn viên và tài xế địa phƣơng:                    70.000 VND / khách/ ngày 

 Lệ phí  VISA tái nhập VIỆTNAM (khách Việt kiều, Nƣớc ngoài):  1.250.000 VND / khách 

GIÁ TOUR CHO 01 KHÁCH (Đơn Vị tính : VNĐ) 

NGƢỜI LỚN 

Từ 11 tuổi trở lên 

TRẺ EM 

Từ 02 11 

tuổi 

TRẺ NHỎ 

Dƣới 02 tuổi 

13/06/2019 12.488.000 10.688.000 3.588.000 

*** Phụ thu phòng đơn  6.688.000 VNĐ/khách 



 Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi, nƣớc uống trong phòng khách.sạn, lệ phí máy ảnh + camera. 

 Hành lý quá cƣớc (tối đa cho 1 khách là 20kgs) 

 Optional tour ( nếu có ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 

Quý khách vui lòng thanh toán các khoản lệ phí hủy tour nhƣ sau: 

20 ngày 20 ngày – 10 ngày 10 ngày– 07 ngày 07 ngày 

10%giá tour 50%giá tour 80%giá tour 100% giá tour 

Các ngày trên tính theo ngày làm việc. 

Lưu ý: 

 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty sẽ thu nhận đủ số lƣợng khách tối thiểu 16 khách ngƣời 

lớn, thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Trong trƣờng hợp đoàn không đủ 16 khách công ty có trách 

nhiệm thông báo cho Quý khách biết, hai bên sẽ thỏa thuận lại giá cho đoàn, nếu Quý khách không 

đồng ý giá mới, Quý khách có thể chuyển sang ngày khởi hành khác hoặc công ty sẽ hoàn trả toàn bộ số 

tiền mà Quý khách đã thanh toán. 

 Quý khách từ 70 tuổi trở lên vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour). 

 Quý khách từ 70 tuổi đến 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch 

nƣớc ngoài của bác sĩ và phải có ngƣời thân dƣới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi theo. 

 Quý khách có nhu cầu xuất hóa đơn thông báo khi đăng ký tour. 

 

 

 

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TOUR: 
- Hộ chiếu còn hạn sử dụng ít nhất 6 tháng (tính đến ngày khởi hành) 

- Khách mang quốc tịch nƣớc ngoài phải có thị thực nhập cảnh Việt Nam còn hạn sử dụng tính 

đến ngày khởi hành. 

- Khách có giấy phép miễn thị thực Việt Nam không đƣợc lƣu trú tại Việt Nam quá 90 ngày tính 

từ ngày nhập cảnh. 

- Vui lòng cung cấp thông tin cá nhân: Họ tên đầy đủ và chính xác theo hộ chiếu, số điện thoại, 

địa chỉ liên lạc, giấy khai sinh đối với trẻ em dƣới 12 tuổi… 

- Đợt 1: Đặt cọc 5.000.000 VNĐ/khách ngay khi đăng ký tour. 

- Đợt 2: Thanh toán tổng số tiền tour còn lại trƣớc ngày khởi hành 10 ngày. 

 

 

 


