
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

KUALA LUMPUR – 

PENANG - LANGKAWI 
4 NGÀY 3 ĐÊM 

TOUR BAO GỒM CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 

• Vé máy bay khứ hồi theo đoàn ( SGN – KUK & 
KUL – SGN) 

• 7kg hành lý xách tay 
• Căn hộ tiêu chuẩn 2 người/phòng 
• Phương tiện vận chuyển : tàu điện & bus 
• Hướng dẫn viên Việt Nam  
• Bảo hiểm du lịch mức bồi thường 500.000.000đ 

• Chi phí ăn uống 2.000.000/khách 
• Các chi phí cá nhân : Simcard, wifi, giặt ủi, taxi 
• Tiền bồi dưỡng cho HDV: 100.000/khách/ngày 
• Chi phí phát sinh nếu chuyến bay bị huỷ trong 

trường hợp bất khả kháng: thiên tai, thời tiết 
• Mua thêm hành lý ký gởi 

 

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 100% ngay khi ký HĐ 

đăng ký tour 
• 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 
 



 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 
 

NGÀY 1: HO CHI MINH – KUALA LUMPUR - LANGKAWI 

Trưởng đoàn sẽ đón khách tại ga đi quốc tế sân bay 
Tân Sơn Nhất, làm thủ tục đón chuyến bay đi Kuala 
Lumpur. Ðến sân bay quốc tế Kuala Lumpur, đoàn làm 
thủ tục nhập cảnh 

Ðoàn ăn nhẹ tại sân bay, tiếp tục đón chuyến bay nội địa 
từ Kuala Lumpur đến Langkawi. 
 
Đoàn nhận phòng khách sạn, nghỉ đêm tại Langkawi 

  

 

NGÀY 2: THAM QUAN LANGKAWI  

Buổi sáng: Ðoàn Khởi hành tham quan: 
 
Các đảo Hoping island tour – chiêm ngưỡng vẻ đẹp của 
hồ Pregnant Maiden có hình dáng như người phụ nữ 
mang thai đang nằm ngửa mặt lên trời, chứng kiến 
những chú đại bàng được cho ăn ngay trước mắt…. 
 
Đoàn dùng cơm trưa, sau đó trở về đất liền 

Tiếp tục tham quan Quảng trường Đại Bàng còn có tên 
gọi khác là quảng trường ngôi sao, nằm ngay khu vực 
bến tàu, sát biển, nét thu hút chính của nơi này chính là 
bức tượng đại bàng màu nâu đỏ hùng dũng sải cánh – 
đây cũng chính là biểu tượng của Langkawi. 
 
Buổi tối: Ðoàn về khách sạn nghỉ đêm tại Langkawi 

  

 



 

NGÀY 3: LANGKAWI - PENANG  

Buổi sáng: Đoàn làm thủ tục trả phòng, di chuyển đến 
bến phà Ferry Langkawi đi Penang 
 
Buổi trưa: Ðoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng địa 
phương. Đoàn tham quan: 
 
Chùa Kek Lok Si còn được biết đến với tên gọi chùa 
Cực Lạc, là ngôi chùa thờ Phật lớn và nổi tiếng nhất tại 
Penang, đồng thời chùa cũng là một trong những công 
trình Phật giáo lớn bậc nhất Đông Nam Á. 

Chùa Thái Wat Chayamangkalaram – hay người dân địa 
phương còn gọi là Chùa Phật Nằm đây còn là ngôi chùa 
cao nhất ở bán đảo Malaysia, có tượng lớn hình con rắn 
Naga huyền bí được xem là biểu tượng nối liền trái đất 
với thiên đường. 
 
Buổi tối: Ðoàn dùng cơm tối, về khách sạn nhận phòng 
nghỉ ngơi, nghỉ đêm tại Penang. 

  
 

NGÀY 4: PENANG – KUALA LUMPUR  

Buổi sáng: Sau khi dùng điểm tâm sáng và làm thủ tục 
trả phòng khách sạn. Đoàn tham quan: 
Bảo tàng Bang Penang: Bảo tàng được xây dựng và 
thiết kế lại từ một trường học cũ thế nên diện tích của 
bảo tàng khá rộng. Có thể nói lịch sử rực rỡ, thăng trầm 
của Penang đều được thâu gọn tại đây với những hiện 
vật từ vũ khí đến đồ dùng, trang phục thể hiện văn hóa, 
sinh hoạt qua các thời kỳ khác nhau của người dân và 
vua chúa 

Buổi trưa: Ðoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng địa 
phương, sau đó di chuyển ra trạm xe lửa ETS để di 
chuyển từ Penang đến Kuala Lumpur 
Buổi tối: Ðoàn dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương. 
Tự do tham quan những địa điểm gợi ý: 
Tháp đôi Petronas / Phố trung hoa ”Chee Cheong Kai” 
 
Nghỉ đêm tại Kuala Lumpur. 

  



 

NGÀY 5: KUALA LUMPUR – HỒ CHÍ MINH  

Buổi sáng: Ðoàn dùng điểm tâm sáng và làm thủ tục trả 
phòng tại khách sạn. 
Đoàn khởi hành ra sân bay đón chuyến bay quốc tế từ 
Kuala Lumpur về Hồ Chí Minh 

Sau đó đoàn đến sân bay về Việt Nam, làm thủ tục nhập 
cảnh.  
Kết thúc hành trình. Trân trọng cảm ơn quý khách đã 
đồng hành cùng công ty Vinh Around và hẹn gặp lại 
trong những chuyến hành trình tiếp theo! 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

 

 THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRẢ LỜI GHI CHÚ 

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   

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) 

 

 

 


