
TOUR BAO GỒM CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM

• Vé máy bay khứ hồi với Thuế phi trường, lệ phí an
ninh, xăng dầu hàng không

• 7kg hành lý xách tay
• Khách sạn 3 sao
• Xe đưa đón tham quan theo chương trình
• Hướng dẫn viên Việt Nam
• Bảo hiểm du lịch

• Chi phí ăn uống HDV sẽ tư vấn trên tour
• Các chi phí cá nhân : Simcard, wifi, giặt ủi, taxi
• 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
• Tiền tip cho HDV và tổ phục vụ địa phương
• Chi phí phòng đơn

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
• Thanh toán qua chuyển khoản 30% ngay khi có kết quả

đậu visa
• Thanh toán qua chuyển khoản 20% trước 7 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



LỊCH TRÌNH CHI TIẾT
NGÀY 1: TP. HỒ CHÍ MINH - PENANG

Buổi chiều: Tập trung ở Sân bay Tân Sơn Nhất Đón
chuyến bay đi Kualua Lumpur.
Đáp sân bay Penang, làm thủ tục nhập cảnh và về
khách sạn.

Khám phá khu phố đêm Penang: Lorong Baru
Georgetown. Thị trấn nhỏ thanh bình có sức quyến rũ lạ
lùng, với nhiều di tích lịch sử, nhà cửa phố xá mang kiến
trúc thuộc địa từ thế kỷ 18–19 vẫn nguyên vẹn sau bao
thăng trầm lịch sử, sự đa dạng về chủng tộc và văn hóa,
những bãi biển đẹp, ẩm thực phong phú, ngon nổi tiếng,…

NGÀY 2: PENANG HILL I

Buổi sáng:
Sau khi ăn buổi sáng ở KS đoàn tham quan đồi
Penang: Với độ cao hơn 800 m so với mực nước biển, từ
đài quan sát trên đỉnh đồi, bạn có thể ngắm toàn cảnh
Penang lúc hoàng hôn, thành phố lên đèn. Các hạng mục
đáng chú ý ở đồi gồm đài quan sát, vườn sinh vật, ga tàu
cổ, The Guard House, cầu khóa tình yêu.

Buổi chiều & tối:
Tự do mua sắm ở trung tâm thương mại Gurney Plaza.
Thưởng thức các món ăn truyền thống của người dân
Penang bao gồm: món Char Kway Teow (phở sợi dẹt và
dài được xào áp chảo với tôm và giá) và assam
laksa (bún nước lèo pha trộn bởi nước dừa, cà ri cùng với
hải sản) là những món có hương vị thơm, béo, đậm đà.



NGÀY 3: CHÙA KEK LOK SI

Buổi sáng:
Sau buổi sáng ở KS. Đoàn tham quan:
• Chùa Kek Lok Si: Đây là ngôi chùa lớn nhất ở

Penang, đồng thời là công trình Phật giáo lớn
bậc nhất Đông Nam Á, đóng vai trò quan trọng
trong đời sống tín ngưỡng của cộng đồng người
Hoa ở Malaysia.

• Chùa thờ Phật Dhammikarama Burmese: Ngôi
chùa được xây dựng từ đầu thế kỷ 19 bởi vàng
lộng lẫy, thu hút khách thập phương vào những
ngày lễ.cộng đồng người Myanmar, là ngôi đền
thờ Phật lâu đời nhất ở Penang. Mái đền cùng
pho tượng Phật khổng lồ được dát vàng.

• Chùa Phật giáo của người Thái nổi tiếng ở đảo
Penang mang tên Wat Chaiya Mangkalaram, có
pho tượng Phật nằm dài 33m lớn thứ ba thế giới.
Xây dựng vào năm 1845, chùa được duy trì và là
trái tim Phật giáo của đất Penang. Mặc dù tên dài
và khó nhớ, hầu hết du khách đều thấy thú vị khi
nghe người dân địa phương gọi ngôi chùa là
Sleep Buddha (Phật ngủ).

Buổi tối:
Tự do khám phá Penang về đêm

NGÀY 4: PENANG - TP. HỒ CHÍ MINH

Buổi sáng:
Sau khi ăn buổi sáng đoàn dành vài ba tiếng rong ruổi
qua những con phố nhỏ ở George Town để ngắm các
bức tranh tường nổi tiếng nhất Đông Nam Á Street Art.
Tranh vẽ đường phố có 2 loại là tranh vẽ 3D theo hiệu
ứng đánh lừa thị giác và tranh uốn bằng thép, thể hiện
nét văn hóa của người bản địa. Bạn sẽ reo lên hào hứng
khi bất chợt rẽ sang một góc phố nào đó và thấy những
bức vẽ kỳ quái và nghệ thuật, bởi cho dù bạn có cầm
cuốn bản đồ trên tay, có nhiều tranh ngộ nghĩnh mà
không ghi dấu trên đó.

Buổi chiều:
Đoàn khởi hành ra sân bay Penang đón chuyến bay về Hồ
Chí Minh. Kết thúc chuyến đi.





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)


