
 

QUỐC ĐẢO MALDIVES – VIÊN 
NGỌC XANH GIỮA LÒNG ẤN 

ĐỘ DƯƠNG 
NGÀY 1: HO CHI MINH – KUALA LUMPUR - MALE CITY 

Đoàn làm thủ tục đón chuyến bay khởi hành đi Kuala Lumpur. 
(Thời gian bay 2 giờ) và Đoàn làm thủ tục đón chuyến bay 
khởi hành đi Male (thời gian bay 4 giờ 30 phút). 
 
Giờ bay sẽ thông báo chi tiết trước 7 ngày khởi hành. 
 
Đáp sân bay Male city, đoàn nhập cảnh và nhận phòng nghỉ 
ngơi. 

 

  
  

NGÀY 2: THAM QUAN RESORT 5* 

Sau buổi ăn sáng ở KS, đoàn đi speedboat đến Resort 5* để 
chụp ảnh và tham quan. (Thời gian 1 giờ 30 phút). 
 
Khi cập đến đảo Resort, quý khách nghe HDV hướng dẫn chi 
tiết và quy định khi tham quan resort. Sau đó tự do khám phá 
resort bao gồm: – Chụp ảnh cùng dãy Water Villa – Ăn trưa 
buffet 5* – Dùng cocktail, nước ngọt hoặc bia không giới hạn 
tại quầy bar của resort – Sử dụng miễn phí hồ bơi – Tham 
gia các trò chơi của Resort như sailing boat, cano …. Buổi 
chiều được tận mắt cảnh cho cá mập ăn tại bãi biển của 
resort. 

Đoàn kết thúc ngay khám phá resort lúc 5:30 chiều và đi đảo 
Maafushi, Buổi tối đoàn thưởng thức tiệc buffet trên đảo. 
 
Nghỉ đêm 2 ở đảo Maafushi. 
 
Đối với khách đăng ký ngủ 2 đêm ở resort sẽ nhận phòng và 
ngủ lại Resort. Thưởng thức bữa tối tại resort và không tham 
gia tour ngày 3. Resort sẽ chở khách ra sân bay vào ngày 4 
và gặp lại đoàn. 



 

  

NGÀY 3: MAAFUSHI - LẶN BIỂN 

Buổi sáng đoàn tham quan 1 vòng trên đảo & tìm hiểu đời 
sống của người dân Maldives. Mua các quà lưu niệm. Tắm 
biển trên đảo. 
 
Buổi trưa tham gia tour lặn biển ngắm san hô và cá heo, 
tham quan đụn cát trắng white sandbank. 

Buổi chiều đoàn quay về đảo Maafushi 
 
Buổi tối ăn tiệc buffet tại nhà hàng trên đảo 
 
Đoàn ngủ đêm 3 trên đảo Maafushi 

  
 

NGÀY 4: MAAFUSHI – MALE CITY – KUALA LUMPUR 

Sau buổi ăn sáng ở KS, đoàn khởi hành về thủ đô Male bằng 
speedboat (thời gian 2 giờ 30 phút). 
 
Khám phá thủ đô Male Đoàn đến thủ đô Male và nhận phòng 
khách sạn. Sau đó khám phá thủ đô Male gồm: Dinh Tổng 
Thống, Chợ cá, chợ Trái cây, Trung tâm hồi giáo, quảng 
trường thủ đô. 

Sau đó, đoàn ra sân bay Male làm thủ tục đón chuyến bay về 
Kuala Lumpur (Thời gian bay: 4 giờ 30 phút) 

  



 

NGÀY 5: KUALA LUMPUR – HO CHI MINH 

 Đoàn đón chuyến bay về Ho Chi Minh (thời gian bay 2 giờ). 
Sau khi nhập cảnh Việt Nam, HDV chia tay đoàn và hẹn ngày 
gặp lại. 

 

 


