SINGAPORE –
MALAYSIA THAILAND
5 NGÀY 4 ĐÊM

TOUR BAO GỒM

CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vé máy bay Ho Chi Minh – Singapore
Xe bus Singapore - Kuala Lumpur
Vé máy bay Kuala Lumpur – Bangkok
Vé máy bay Bangkok - Ho Chi Minh
Tham quan theo chương trình
Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao
Vận chuyển: Tàu điện, bus, taxi
Trưởng đoàn và hướng dẫn viên suốt tuyến
Phí bảo hiểm tai nạn mức bồi thường cao nhất về
người là $10.000/khách

•
•
•
•
•

Các bữa ăn tối đa 2.000.000/5 ngày - HDV sẽ dẫn
đoàn ăn ở các khu foodcourt
Hành lý ký gởi 600.000/20kg/chặng bay
Các chi phí cá nhân (phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống
ngoài chương trình, phí khuân vác hành lý, …)
Tiền TIP hướng dẫn viên: 500.000/người
Chi phí phát sinh nếu chuyến bay bị huỷ trong
trường hợp bất khả kháng: thiên tai, thời tiết, biểu
tình
Phí test Covid19 (nếu có)

ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR

ĐIỀU KIỆN HỦY / CHUYỂN TOUR

•
•
•
•

•

•

Trẻ em từ 2-9 tuổi: 90% giá vé người lớn
Đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccin Covid19
Có hộ chiếu còn hạn trên 12 tháng
Thanh toán qua chuyển khoản 50% trước 10 ngày
khởi hành
Giá tour chưa bao gồm 10% VAT

•
•
•

12 giờ sau khi đặt cọc, hủy miễn phí (trừ các tour
giờ chót)
24 giờ sau khi đặt cọc, không thể huỷ tour,
Vinharound sẽ giải quyết cho quý khách chuyển
ngày khởi hành tiếp theo hiện có, không tốn phí
Ngay khi có kết quả visa, không thể hủy/chuyển
tour. Vinharound hủy kết quả visa hoặc tạm giữ hộ
chiếu đến ngày hết hạn visa
Trước 7 ngày khởi hành, không thể hủy/chuyển
tour. Vinharound hủy kết quả visa hoặc tạm giữ hộ
chiếu đến ngày hết hạn visa

THÔNG TIN QUAN TRỌNG
1.

Hướng dẫn viên sẽ họp đoàn trước 7 ngày khởi hành để
thông báo về: thời tiết, tiền tệ, lịch trình, văn hoá, quy định
nhập cảnh, các suất ăn, khách sạn, giờ bay, giờ tập trung ở
sân bay. Quý khách không họp đoàn & không nhận được
thông tin đầy đủ từ HDV sẽ đồng ý chấp nhận mọi quyết

6.
7.

Vinharound Travel sẽ không hoàn phí trong trường hợp
Quý khách hủy tour khi người nhà bị từ chối visa
Vinharound Travel sẽ không hoàn phí trong trường hợp
Quý khách chưa nắm rõ hết về tour (hoặc do người thân
đăng ký tour hộ), khi được LSQ phỏng vấn qua điện thoại

2.

3.

4.

5.

định của Vinharound Travel nếu có xảy ra tranh chấp khi
tham gia tour
Đoàn sẽ khởi hành khi đủ số lượng tối thiểu 10 khách.
Trong trường hợp không đủ số lượng tối thiểu Vinharound
Travel sẽ dời lịch khởi hành sang đợt kế tiếp. Hoặc công ty
sẽ hoàn lại toàn bộ chi phí quý khách đã đóng. Trừ chi phí
làm visa và các chi phí phát sinh
Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi để phù hợp với
tình hình thực tế nhưng Vinharound Travel cam kết đảm
bảo đủ điểm tham quan theo lịch trình
Từ chối nhập cảnh hoặc xuất cảnh: Vinharound Travel cam
kết sẽ hỗ trợ thông tin và giúp đỡ quý khách trong khả
năng, nhưng từ chối không chịu trách nhiệm thanh toán
bất cứ khoản chi phí phát sinh nếu quý khách bị cơ quan di
trú nước sở tại giữ lại tại cửa khẩu hoặc không cho phép
nhập cảnh cùng với đoàn vì lý do cá nhân
Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng Hàng không
nên trong một số trường hợp giờ bay có thể thay đổi mà
không được báo trước

đã trả lời sai thông tin cty cung cấp dẫn đến việc bị từ chối
visa
8. Vinharound Travel có quyền huỷ tour & không hoàn phí nếu
quý khách cung cấp hồ sơ visa chậm trễ quá thời hạn quy
định
9. Trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, đình
công, bạo động, phá hoại, chiến tranh, dịch bệnh, chuyến
bay bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật,
chính phủ trưng dụng…..dẫn đến tour không thể thực hiện
tiếp tục được, Vinharound Travel sẽ hoàn trả lại tiền tour
cho quý khách sau khi đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực
hiện như phí làm visa, vé máy bay, khách sạn… và không
chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác
10. Quý khách vui lòng tôn trọng quy định về văn hoá ứng xử
của nước sở tại. Tôn trọng các hành khách khác và tuyệt
đối đúng giờ HDV thông báo.
11. Trường hợp tách đoàn vì bất kỳ lý do gì phải thông báo
trước cho HDV

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT
NGÀY 1: VIỆT NAM - SINGAPORE - JOHOR
BAHRU
Buổi sáng: Trưởng đoàn sẽ đón khách tại ga đi quốc tế
sân bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục đón chuyến bay đi
Singapore. Ðến sân bay quốc tế Changi, đoàn làm thủ
tục nhập cảnh Singapore.
Ðoàn ăn trưa tại sân bay, HDV dẫn đoàn đi tàu điện vào
trung tâm thành phố, ngắm cảnh phố xá. Quý khách
tham quan Garden By The Bay – là một khu vườn với
những nhà kính rộng lớn được xây dựng trên ý tưởng tập
hợp nhiều loại thực vật quý hiếm trên toàn thế giới với
những điều kiện sống khác biệt về sống chung tại khu
vườn..

Quý khách tiếp tục tham quan khu trung tâm Singapore:
– Công Viên Sư Tử Biển “Merlion Park” – biểu tượng của
đất nước Singapore.
– Tòa Thị Chính – khu hành chính mới của Singapore
(phía ngoài).
– Chụp hình lưu niệm nhà hát Esplanade – với kiến trúc
độc đáo như quả sầu riêng (phía ngoài).
Buổi tối: Ðoàn khởi hành đi bus sang Malaysia, ngủ đêm
tại Johor Bahru

NGÀY 2: JOHOR BAHRU - KUALA LUMPUR
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng và khởi hành đi Kuala Lumpur
Buổi trưa: đến Kuala Lumpur, đoàn tham quan Ðộng
Batu – thánh địa của cộng đồng người Malaysia gốc Ấn,
chiêm ngưỡng bức tượng Hindu cao nhất châu Á và
chinh phục 272 bậc thang để vào tham quan các đền
thờ với nhiều bức tượng độc đáo.

Buổi chiều: chụp ảnh tại Tháp đôi Petronas, biểu tượng
của Malaysia
Buổi tối: dạo chơi chợ đêm Bukit Bintang

NGÀY 3: KUALA LUMPUR - BANGKOK
Buổi sáng: Đoàn tham quan Quảng Trường Độc Lập
Merdeka, một địa danh nổi tiếng nhất của thủ đô Kuala
Lampur. Quảng trường Độc lập Merdeka là một biểu
tượng có giá trị lịch sử to lớn nhất đối với nền độc lập
của chính Malaysia. Vào ngày 31 Tháng Tám năm
1957 lá cờ Malaysia được hiên ngang vươn mình ở đây
lần đầu tiên.
Buổi trưa: Đoàn khởi hành ra sân bay KLIA đón chuyến
bay đi Bangkok.
Buổi chiều: Đoàn đáp sân bay Don Mueang, nhập cảnh
và HDV dẫn đoàn về trung tâm TP. Đoàn tham quan
Tượng Phật 4 mặt tại Thái Lan, có tới 92% dân số theo
đạo Phật, Đi đến bất cứ nơi đâu trên đát nước này, đuề
thấy các chùa có thờ Phật, Giữa trung tâm thủ đô
Bangkok có Tứ Diện Thần (tượng Phật 4 mặt) mà người
dân Thái Lan rất tôn kính. Họ tin rằng, tượng Phật này
đem lại cho họ sự thịnh vượng, may mắn, sức khỏe và
hạnh phúc.

Đoàn tham gia Central World – trung tâm thương mại
lớn nhất Bangkok. Tất cả những thương hiệu ở đây là
những thương hiệu HOT nhất, nên muốn dành thời gian
mua sắm thì cứ đến Central World và càn quét nửa ngày,
xong bạn sẽ ra về với những món đồ tuyệt nhất.
Đối diện Central World là Big C, nhưng khác với Big C tại
Việt Nam, Big C taaij đây siêu to, siêu hịn, siêu nhiều đồ.
Đồ ăn, đồ mỹ phẩm,..đều rất tốt, đặc biệt ở đây có bán
snack cá, mực thần thánh rẻ vừa nhiều vừa ngon, ăn là
ăn miết khoog ngừng được luôn, có thể mua về làm quà.
Platinum Fashion Mall: Một thiên đường dành cho dân
chuộng thời trang, nguyên 3 khu nhà và mỗi khu khoảng
6 tầng chỉ để bán quần áo thù cả nhà phải biết độ hoành
tráng của nó như thế nào rồi đấy!
Đoàn nghỉ đêm tại Bangkok

NGÀY 4: BANGKOK CITY TOUR
Buổi sáng: Ðoàn ăn sáng rồi tham quan
Tượng Phật vàng là bức tượng Phật ngồi cao 3 mét đúc
bằng vàng khối, nặng 5,5 tấn. Tượng Phật vàng và
những lưu truyền bí ẩn đã giúp Wat Traimit trở thành
moyj trong những điểm đến hàng đầu trong các lịch
trình tour tham quan đát nước Thái Lan.
Trải nghiệm thú vị trên sông Chao Phraya “huyền thoại”
ở Thái Lan

Khám phá chùa Wat Arun nằm trên bờ tây sông Chao
Phraya, Thonburi. Chùa có tên tiếng Việt Chùa Bình
Minh. Đây là ngôi chùa cổ kính nhất của Bangkok
Buổi tối đoàn vui chơi ở phố đêm Khao San Road: là một
đường phố sôi động với du khách đến khám phá cuộc
sống về đêm. Có câu lạc bộ, quán bar, quầy hàng thực
phẩm và các cửa hàng mở cửa đên 2h sáng. Khu vực
này được quốc tế biết đến như một trung tâm khiêu vũ,
tiệc tùng. Đoàn nghỉ đêm tại Bangkok

NGÀY 5: BANGKOK - HO CHI MINH
Buổi sáng: Ðoàn khởi hành ra sân bay Don Mueang đón
chuyến bay về Hồ Chí Minh.

Đáp sân bay Tân Sơn Nhất, trưởng đoàn chia tay quý
khách và hẹn gặp lại các chuyến đi sau.

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THÔNG TIN
1

Họ và tên (Mr./ Ms./ Mrs.)

2

Ngày sinh & Nơi sinh (TP)

3

Địa chỉ hiện tại

4

Điện thoại & Email

5

Số CMND & ngày cấp

6

Tình trạng hôn nhân

7

Công việc hiện tại

8

Thông tin cty hoặc cơ quan
hiện tại

KHÁCH HÀNG TRẢ LỜI






9

Cam kết của khách




Đã được tư vấn & hiểu rõ các chi phí bao gồm & không
bao gồm trong tour
Đã được tư vấn & hiểu rõ điều kiện đặt tour & huỷ tour
Đã được tư vấn & hiểu rõ các hồ sơ xin visa
Đã được tư vấn & hiểu rõ thủ tục & chi phí trong trường
hợp trượt visa
Đã được tư vấn & hiểu rõ các thông tin quan trọng khi
tham gia tour
Đã được tư vấn & hiểu rõ về lịch trình tour
Cam kết người đi cùng đã được tư vấn & hiểu rõ về
chương trình tour

………………………………………………………
(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ

