


LỊCH TRÌNH CHI TIẾT
NGÀY 1: HO CHI MINH – KUALA LUMPUR

Buổi sáng: Đoàn khởi hành từ Hồ Chí Minh đi Kuala
Lumpur
Buổi trưa: Đáp sân bay, đoàn nhập cảnh và khởi hành đi
tham quan:
- Tháp đôi Petronas: Tháp đôi Petronas, hay Petronas
TwinTowers, là tên một cao ốc tại Kuala Lumpur,
Malaysia. Tòa tháp đôi này đã từng là tòa nhà cao nhất
thế giới khi đo từ tầng trệt lên đến đỉnh cao nhất của
tháp trước khi bị Taipei 101 qua mặt về chiều cao vào
ngày 17 tháng 10 năm 2003.

- Quảng trường Merdeka: Quảng trường Độc lập
Malaysia là một sân cỏ xanh mướt 200 m được cắt tỉ
cẩn thận và ở trung tâm có một cột cờ cao nhất thế giới
treo lá cờ tổ quốc bay phấp phới. Nó tượng trưng cho lời
nhắc nhở đáng tự hào về một Malaysia độc lập.
Tản bộ dọc theo quảng trường có rất nhiều công trình
kiến trúc cổ nổi tiếng của thành phố đang chờ bạn khám
phá. Đối diện với Quảng trường Độc lập là tòa nhà Sultan
Abdul Samad với kiến trúc Hồi giáo độc đáo, được xây
dưng năm 1987. Đây là dinh Toàn Quyền người Anh ngày
xưa, hiện là văn phòng của Bộ Thông tin, Truyền thông
và Văn hóa Malaysia.
Buổi tối: Đoàn nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi

NGÀY 2: KUALA LUMPUR - BRUNEI

Buổi sáng: Đoàn trả phòng và di chuyển ra sân bay làm
thủ tục đi Brunei. Đáp sân bay Brunei, đoàn tham quan:
- Tượng Đài Billionth Barrel: được xây dựng vào năm
1991theo ủy quyền của Brunei Shell Petroleum và được
thiết kế bởi một kiến trúc sư địa phương, nhằm tưởng
nhớ sự kiện một tỷ thùng dầu được sản xuất trên đất
liền Seria.
- Nhà thờ Hồi giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah: Brunei
được ví là vương quốc của các Thánh đường Hồi giáo.
Với diện tích chỉ khoảng 6.000 km2, dân số gần 40.000
người nhưng đất nước này lại có tới 100 kiến trúc thánh
đường. Sự sùng đạo của nhân dân Brunei chính là
nguồn cảm hứng lớn để xây dựng nên những công trình
lộng lẫy, hoành tráng. Trong số đó thì có 2 thánh đường

Hồi giáo nổi tiếng nhất là Sultan Omar Ali
Saifuddin và Jame Asr Hassanil Bolkiah. Nhà thờ Hồi
giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah hiện đang nắm giữ kỷ
lục là Thánh đường Hồi giáo lớn nhất Brunei và cả Đông
Nam Á. Thậm chí, nó còn được in trên tờ tiền 10
$ Brunei.
Buổi tối: Tự do tham quan chợ đêm thủ đô và nghỉ đêm
tại Brunei

https://luhanhvietnam.com.vn/du-lich/nha-tho-hoi-giao-sultan-omar-ali-saifuddin.html
https://luhanhvietnam.com.vn/du-lich/nha-tho-hoi-giao-sultan-omar-ali-saifuddin.html


NGÀY 3: BRUNEI - BALI

Buổi sáng: Đoàn trả phòng khách sạn, di chuyển đến sân
bay để làm thủ tục bay đến Đảo Bali.

Buổi tối: đoàn đáp sân bay Bali, làm thủ tục nhập cảnh
và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 4: ĐẢO NGỌC BALI (có 2 lựa chọn)

Lựa chọn 1:
- Đền Uluwatu: là một ngôi đền biển theo phong cách Ấn
Độ, nằm ở Uluwatu của Nam Kuta, Indonesia. Ngôi đền
này là một trong top 10 ngồi đến đáng đi nhất Bali, nổi
tiếng với điệu nhảy Kecak được tổ chức hàng ngày
Lựa chọn 2:
- Tự do tắm biển tại bãi biển Pandawa: với bãi cát trắng
mịn trải dài, nằm phía sau những vách đá vôi rất cao vút.
Từ trên đỉnh vách đá, quý khách sẽ được phóng tầm
mắt nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp của Ấn Độ Dương
trong những buổi hoàng hôn lãng mạn.

Buổi trưa: Đoàn di chuyển ra sân bay để làm thủ tục bay
về TPHCM.
Buổi tối: Đoàn đáp sân bay Tân Sơn Nhất, HDV
Vinharound chào tam biệt và hẹn gặp lại Quý khách
trong những chuyến đi tiếp theo.

https://local-bali.com/top-10-ngoi-den-dep-nhat-bali/




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)


