BRUNEI - MALAYSIA
4 NGÀY 3 ĐÊM
TOUR BAO GỒM

CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM
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•
•
•

•
•
•

Vé máy bay khứ hồi Ho Chi Minh - Kuala Lumpur
– Bandar Seri Begawan
Khách sạn theo tiêu chuẩn 3*
Xe công cộng tham quan theo chương trình: bus
& tàu điện
Hướng dẫn viên Việt Nam chuyên nghiệp

Chi phí ăn uống: 1,200,000/người/4 ngày
Hành lý kí gửi 600,000/20 kg/chặng/người
Chi phí test covid tại sân bay
Các chi phí cá nhân : Simcard, wifi, giặt ủi, taxi
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
Chi phí phát sinh phòng 1,000,000/đêm/ khách

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% ngay khi ký HĐ
đăng ký tour

•

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

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT
NGÀY 1: HO CHI MINH – KUALA LUMPUR
Đoàn tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục
đáp chuyến bay đi Kuala Lumpur

Trải nghiệm cuộc sống về đêm sống động ở Kuala
Lumpur
Nghỉ tại khách sạn ở Kuala Lumpur.

NGÀY 2: KUALA LUMPUR – BRUNEI
Buổi sáng đoàn đón chuyến bay từ Kuala Lumpur đến
Brunei. Tham quan Thánh đường Jame Assr Hassanil
Bolikah Mosque: Được xây dựng năm 1988, Thánh
đường Jame Asr Hassanil Bolkiah là một trong những
kiệt tác về kiến trúc Hồi giáo hiện đại nhất Đông Nam Á,
Thánh đường có 29 đỉnh chóp đều được dát vàng
Làng nổi Kampong Ayer: Gần nửa dân số của thủ đô
Burnei sống tại Kampung Ayer, nơi hàng nghìn ngôi nhà
được dựng trên cột gỗ, là nhà của 13,000 người trong
tổng số 27,000 dân của thủ đô

Bảo tàng hoàng gia Regalia: bảo tàng Royal Regalia là
một tòa nhà nhỏ nhưng chứa một bộ sưu tập khá lớn
của hoàng gia Regalia. Du khách đến đây sẽ trải nghiệm
những chuỗi hành trình lịch sử thú vị
Cung điện Istana Nurul Iman: hoàn thành năm 1984 với
tông chi phí 1,4 tỷ USD, Istana Nurul được ví như “cung
điện của ánh sáng’’, là cung điện giàu có lớn nhất hiện
nay trên thế giới.Tham quan chợ đêm Gadong night
market. Đoàn về khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 3: BRUNEI
Trung tâm chế xuất dầu khí Oil Field cách thủ đô 80 km
vè phía tây nam với những giàn máy khai thác dầu nằm
rải rác trên bãi cỏ xanh. Trên đường đi, ngắm nhìn
những bãi biển đẹp đầy cát trắng và chiêm ngưỡng
cảnh đồng quê ở Tutong. Trên đường đi, quý khách
tham quan trang trại mật ong.
Tham quan Đài kỷ niệm Billionth Barrel, Trung tâm dầu
lửa Seria - OGDC (Oil & Gas Discovery Center). Du khách
có dịp khám phá quá trình khai thác dầu và thỏa thích
tham gia các trò chơi trí tuệ và khoa học. Trên đường
trở về Bandar Seri Begawan tham quan và chụp hình
(bên ngoài) tổ hợp khai thác chế biến dầu hỏa LNG

Tham quan nhà máy Ukong Sago
Xe chở đoàn dạo quanh tham quan bên ngoài công viên
Jerudong (chưa bao gồm vé vào tham quan công viên
Jerudong)
Tham quan Chợ đêm Thủ đô.
Đoàn về khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 4: BRUNEI – KUALA LUMPUR - HO CHI
MINH
Sau buổi sáng, đoàn khởi hành ra sân bay đón chuyến
bay về Kuala Lumpur

Tiếp tục đón chuyến bay về Hồ Chí Minh
Kết thúc chuyến đi

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

