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Tour Du Lịch Singapore - Malaysia 6 Ngày 5 Đêm
Tổng quan
Giá bao gồm & Giá không bao gồm
Lình trình tour

I. Tổng quan
Ngày

Nơi đến

Các hoạt động

1

HÀ NỘI - SINGAPORE (ĂN
TỐI)

Xe ôtô và Hướng dẫn viên
đón Quý khách tại điểm
hẹn, khởi hành ra sân bay
Nội Bài đáp chuyến bay tới
Singapore.

2

SINGAPORE – JOHOR
BAHRU (ĂN: SÁNG, TRƯA,
TỐI)

Hành trình khám phá các
điểm tham quan nổi tiếng
tại Singapore sau đó đoàn
khởi hành đến với
Malaysia.

3

JOHOR BAHRU - MALACCA
(ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

Đoàn khởi hành đi Malacca
– Thành phố cổ kính của
Malaysia. Sau đó đến với
Pháo đài Tây Ban Nha, phố
cổ Jonkers, khu buôn bán
Hoa Kiều

4

MALACCA - GENTING KUALA LUMPUR (ĂN: SÁNG,
TRƯA, TỐI)

Tiếp tục hành trình khám
phá đất nước Malaysia.

5

KUALA LUMPUR (ĂN: SÁNG,
TRƯA, TỐI)

Điểm đến tiếp theo là thủ
đô Kuala Lumpur với các
địa điểm: Cung điện Hoàng
gia, Tượng đài chiến thắng,
Quảng trường Độc lập,...

Phương tiện

6

KUALA LUMPUR - HÀ NỘI
(ĂN: SÁNG)

Sau bữa sáng, Qúy khách
làm thủ tục check-out. Xe
và HDV đưa quý khách ra
sân bay làm thủ tục về Việt
Nam.

II. Giá bao gồm & Giá không bao gồm
Giá bao gồm
Vé máy bay khứ hồi HAN – SIN/KUL - HAN, Lệ phí sân bay quốc tế, phụ thu nhiên liệu HK (
Áp dụng cho khách ghép đoàn mua tour trọn gói )
Khách sạn 3* chuẩn quốc tế (02 người/phòng, trường hợp lẻ nam, nữ 3 người/phòng)
Các bữa ăn theo chương trình, Tặng lẩu buffet Sukiya, Tiệc nướng Hàn Quốc BBQ Siêu Ngon
Vé vào tham quan thắng cảnh vào cửa lần một, Tặng vé cáp treo Cao Nguyen Genting
Phương tiện vận chuyển trong và ngoài nước: xe du lịch máy lạnh đời mới.
Hướng dẫn viên suốt tuyến và hướng dẫn viên địa phương
Quà tặng: Mũ du lịch và vỏ hộ chiếu.
Bảo hiểm du lịch quốc tế.

Giá không bao gồm
Phí làm hộ chiếu, hành lý quá cước.
Visa tái nhập lại Việt Nam đối với khách nước ngoài, Việt kiều.
Tiền Típ cho Hướng dẫn viên và lái xe 3USD/khách/ngày (1 tour =18usd/ 1 người)
Chi tiêu cá nhân, đồ uống, chi phí điện thoại, giặt là trong khách sạn, phòng đơn, thuế VAT…

III. Lình trình tour

Ngày 1

HÀ NỘI - SINGAPORE (ĂN TỐI)

Sáng: Xe ôtô và Hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn tại Hà Nội, khởi hành ra sân bay Nội Bài đáp chuyến
bay đi Singapore.
Đến sân bay Changi, Xe và HDV đưa Qúy khách di chuyển tham quan: Công viên sư tử biển Merlion Park và
ngắm nhìn các công trình kiến trúc tiêu biểu: Toà nhà Quốc hội lịch sử, Toà án tối cao, Toà thị chính, Nhà hát
Esplanade hay còn gọi là nhà hát “trái sầu riêng”, Vịnh Marina Bay, Mount Faber …

Chiều tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương, Sau bữa tối nếu thời gian cho phép, Quý khách có thể
đăng ký tour tự chọn Singapore by Night – khám phá Singapore về đêm (CHI PHÍ TỰ TÚC):
• Trải ngiệm hệ thống tầu điện ngầm MRT không người lái cực kỳ an toàn.
• Ngồi thuyền du ngoạn trên sông, vừa chiêm ngưỡng ánh đèn mầu rực rỡ của tập hợp các quán Bar, trung tâm
mua sắm hai bên bờ sông, vừa lắng nghe câu chuyện kỳ bí về lịch sử đảo Quốc Sư Tử.
• Một lần đến khu phức hợp Suntec City để hiểu rõ hơn về sự tuyệt vời của nghệ thuật phong thủy Singapore. Qúy
khách nghỉ đêm tại khách sạn 3-4 sao trong trung tâm thành phố.

Ngày 2

SINGAPORE – JOHOR BAHRU (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn, Xe và hướng dẫn viên đón đoàn đưa đi thăm quan:
• Vườn thực vật Garden by the Bay – Là điểm đến tiêu biểu của Singapore, Gardens by the Bay chắc chắn là
điểm tham quan hàng đầu trong lịch trình của bất kì du khách nào khi ghé thăm. Nơi đây có các khu vườn sinh
thái đặc biệt mang tên Bay South Gardensby the Bay - với hệ thống “siêu cây” năng lượng mặt trời, 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, không bao gồm vé tham quan các khu vườn trong nhà kính Flower Dome&Could Dome,
Skyway, Sky&Cloud Walk,Treetop Walk).
• Tiếp đó đoàn tham quan và mua sắm tại: Trung tâm trưng bày sản phẩm 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 đá quí.
Trưa: Thưởng thức Lẩu Nhật Bản SUKIYA.
• Ăn trưa xong sau đó xe và hướng dẫn viên đón quý khách đi thăm quan đảo Đảo Sentosa – Đảo nghỉ
dưỡng hàng đầu, thăm quan khu giải trí phức hợp Resort World – một phức hợp du lịch ấn tượng kết hợp hài hoà
giữa công viên thiên nhiên, di sản văn hoá, khu ẩm thực, trung tâm mua sắm và khu vui chơi giải trí. Trên Sentosa
Qúy khách tham quan: Madame Tussauds + Images of Singapore live – quý khách tham quan 2 trong 1 với bảo
tàng sáp và bảo tàng lịch sử:
• Bảo tàng sáp (Madame Tussauds): Nơi đây có những bức tượng sáp tuyệt đẹp được chạm khắc tinh xảo
giống y “nguyên mẫu” Các bức tượng được làm chuẩn tới từng centimet và có gương mặt rất biểu cảm như: Hai
danh thủ bóng đá điển trai David Beckham và Cristiano Ronaldo; Ngôi sao bóng rổ Yao Ming có chiều cao khủng
2.29 m; ngôi sao ca nhạc đương thời như: Taylor Swift, diva da màu Beyonce, Katy Perry, Michael Jackson hay
Madonna; diễn viên huyền thoại Marylin Monroe, Audrey Hepburn hay ngôi sao phim võ thuật Jackie Chan; cặp
đôi hạng A tại Hollywood là Brad Pitt và Angelina Jolie
• Images of Singapore live – Nơi tái hiện nét đời thường của con người Singapore từ thuở sơ khai đến hiện đại.
Với các bức tượng sáp tuyệt đẹp được chạm khắc tinh xảo có kích thước, màu sắc, trang phục và thần thái y hệt
người thật qua các hoạt động cộng đồng, các phong tục tập quán, lễ nghi,… Đến nơi đây bạn sẽ được trải nghiệm
cuộc hành trình đi ngược thời gian để tìm hiểu về lịch sử Singapore.
Quý khách cũng có thể thử vận may tại Casino.
Chiều tối: Quý khách khởi hành đến Malaysia, xe đưa đoàn thăm quan thành phố Johor Bahru với thánh đường
bang, trung tâm hành chính bang …. Đặc biệt quý khách sẽ có cái nhìn hoàn toàn mới về Johor Bahru khi ghé
thăm các trung tâm Shopping lớn tại đây (nếu còn thời gian) – thiên đường mua sắm. Có một vị trí thuận lợi, là
điểm trung chuyển vào Singapore. Johor Bahru làm một một thành phố mua sắm cao cấp. Có nhiều trung tâm
mua sắm xung quanh thành phố phổ biến với người dân địa phương cũng như đối với khách du lịch và thường mở
cửa đến muộn tron đêm. Hầu hết các trung tâm mua sắm đều cung cấp hàng hóa giá rẻ, chất lượng tốt như
AEON, Plaza Pelangi, Johor Premium Outlet, Holiday Plaza hay Johor Bahru City Square.
Tối: Qúy khách ăn tối tại nhà hàng và nghỉ đêm tại khách sạn 3-4 sao trong trung tâm thành phố.

Ngày 3

JOHOR BAHRU - MALACCA (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Đoàn khởi hành đi Malacca – Thành phố cổ kính của
Malaysia được hình thành cách đây 600 năm. Là cố đô, thành phố cổ xưa nhất của Malaysia, Malacca từng là nơi
tụ họp sầm uất của các thương nhân đến từ nhiều quốc gia. Sự giao thương quốc tế, cũng như quá trình xâm
chiếm của nhiều cường quốc đã khiến Malacca tồn tại nhiều màu sắc dân tộc và những đạo giáo khác nhau, hiện
diện trong đời sống, kiến trúc và tôn giáo. Du khách rất dễ dàng nhận ra sự hòa hợp giữa các nền văn hóa Trung
Hoa, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Anh cùng tồn tại với hình ảnh đạo Hồi trong trang phục kín đáo của các thiếu nữ.

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng.
Chiều : Đoàn tham quan Pháo đài A’Famosa - Pháo đài cổ Bồ Đào Nha: Pháo đài nằm trên đồi St. Paul,
được người Bồ Đào Nha xây dựng vào năm 1551 có nhiệm vụ phòng thủ - là biểu tượng của thành phố Malacca.
Sau đó, đoàn tiếp tục tham quan Phố cổ Jonkers được coi là khu phố văn hoá của Malacca có không gian phố khá
yên tĩnh và những ngôi nhà kiến trúc cổ. Nhiều nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng lưu niệm mở trên phố và
những gánh hàng rong bán nhiều món đồ lưu niệm. Cuối cùng, quý khách dừng chân tại Khu buôn bán Hoa Kiều nơi buôn bán sầm uất, đầy màu sắc. Khu phố này được coi là điển hình về quy mô, kiến trúc và tính chất cổ xưa
với những căn nhà đậm chất Trung Hoa cùng những chiếc lồng đèn trước cổng, những quán trà nho nhỏ, những
nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng.
Tối: Nghỉ đêm tại khách sạn 3-4 sao hoặc tương đương.

Ngày 4

MALACCA - GENTING - KUALA LUMPUR (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn, xe và hướng dẫn đón đoàn đi thăm quan Động Batu – Nơi thờ đạo Hinđu
linh thiêng của người Ấn Độ cổ với 272 bậc thang dẫn đến đền thờ trong động. Tiếp đó thăm quan và mua sắm tại
cửa hàng đặc sản địa phương, cửa hàng miễn thuế. Thăm quan cửa hàng vàng bạc đá quý, đặc biệt tìm hiểu về
quốc bảo của Malaysia.
Trưa: Sau bữa trưa đoàn khởi hành lên cao nguyên Genting. Đến cao nguyên Genting xe cáp treo đưa quý
khách lên đỉnh cao nguyên với độ cao 2.000m so với mặt nước biển, quý khách bắt đầu khám phám thế giới sống
động tại đây. Trên cao nguyên Genting Qúy khách tham quan: Mua sắm, thử vận may tại sòng bạc Genting
Casino nổi tiếng Đông Nam Á, thưởng thức Magic Show, tham gia các trò chơi như: lái xe mô tô, đi tàu cao tốc trên
không, vui chơi chụp hình trong nhà tuyết…(CHI PHÍ TỰ TÚC), đoàn khởi hành về Kuala Lumpur.
Tối: Qúy khách ăn tối tại nhà hàng và nghỉ đêm tại khách sạn 3-4 sao trong trung tâm thành

Ngày 5

KUALA LUMPUR (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn, Quý khách tham quan thành phố với: Cung điện Hoàng gia, Tượng đài chiến
thắng, Quảng trường Độc lập. Sau đó xe và hướng dẫn viên đón đoàn đi tham quan, thành phố mới New
trajaya – Một trong những thành phố thông minh và hiện đại bậc nhất trên thế giới, tham quan Thánh đường hồi
giáo.
Chiều: Đoàn tham quan & lễ tại Chùa Thiên Hậu. chụp hình lưu niệm tại tháp đôi Petronas – niềm tự hào
của Malaysia...Đoàn thăm quan Cửa hàng Socola – Bery’s nổi tiếng của Malaysia. Tiếp đó đoàn tự do mua sắm tại
trung tâm thương mại KLCC Ăn tối tại nhà hàng.
Tối: Qúy khách ăn tối tại nhà hàng và nghỉ đêm tại khách sạn 3 sao trong trung tâm thành phố.

Ngày 6

KUALA LUMPUR - HÀ NỘI (ĂN: SÁNG)

Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, Quý khách trả phòng khách sạn. Sau đó Xe và HDV đưa đoàn ra sân bay làm
thủ tục đáp
chuyến bay về Hà Nội.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Xe đón và đưa đoàn về Hà Nội, chia tay kết thúc chuyến đi tốt đẹp.
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