
 

GARDEN BY THE BAY – S.E.A AQUARIUM – NHẠC NƯỚC “ WONDER FULL 

SHOW” – CAO NGUYEN GENTING  –  ĐỘNG BATU 

Thời gian: 6 ngày 5 đêm 

Phương tiện: Đi về bằng máy bay 

TUYẾN ĐIỂM NỘI DUNG 

Ngày 1:  TP.HCM    SINGAPORE 

 

HDV đón Quý khách tại cổng D2 Ga đi QT sân bay TSN làm thủ 

tục xuất cảnh bay đi Singapore. Đến sân bay Changi 

(Singapore), xe và HDV địa phương đón đoàn đi tham quan 

thành phố Singapore ngang qua Toà Án Tối Cao, Trung Tâm 

tài Chánh, Nhà hát Esplanade… Tham quan công viên Sư Tử 

Biển (Merlion Park), chụp hình với bức tượng Sư Tử biển – 

biểu tượng của Singapore. Dùng cơm chiều. Sau đó về khách 

sạn nhận phòng nghỉ đêm tại Singapore. 

Quý khách có thể tham gia tour tìm hiểu trung tâm Phong 

Thủy Suntec City – ngồi thuyền dạo chơi trên dòng sông 

Singapore ngắm nhìn tượng Merlion lung linh huyền ảo trong 

ánh đèn nhiều màu sắc (Chi phí tự túc). 

                                                                                          Ăn: Tối 

Ngày 2:  SINGPORE – ĐẢO SENTOSA 

– GARDEN BY THE BAY 

Đoàn dùng Buffet sáng tại khách sạn. Xe đưa quý khách đi 

tham quan bên ngoài Gardens by the Bay (Những khu vườn 

bên vịnh) chính thức mở cửa ngày 29/06/2012, đây là khu vườn 

nhân tạo rộng hơn 100 ha, có hơn 250,000 loài thực vật quý 

hiếm, với các “Siêu cây” khổng lồ lấy năng lượng mặt trời vào 

ban ngày và tự tỏa sáng vào ban đêm. Từ đây Quý khách có 

thể chụp hình toàn cảnh "Chiếc du thuyền" nằm ở độ cao 

200m trên đỉnh của ba tòa tháp khách sạn Marina Bay Sands. 

 Tham quan mua sắm tại cửa hàng Vàng bạc đá quý với 
mặt dây chuyền phong thuỷ 12 con giáp và cửa hàng dầu 
Gió Xanh nổi tiếng và đặc trưng của Singapore. 

   Đoàn thưởng thức bữa trưa - Buffet BBQ Hàn Quốc. 

   Buổi chiều, đoàn đi xe qua đảo Sentosa. Quý khách 

tham quan: 

 Bào tàng Hàng Hải - Martime Museum giới thiệu về lịch 
sử ngành hàng hải ở Đông Nam Á … 

 



 Tham quan Hồ Hải Dương Học - S.E.A Aquarium trưng 
bày 800 loài động vật biển từ cá mập đến các loài cá quý 
hiếm, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó quên trong lòng 
Quý Khách. 

 
     Đoàn dùng cơm chiều.  

Xem Thưởng thức chương trình biểu diễn nhạc nước 
Wonderful Show hết sức độc đáo (Du khách có dịp xem các 
tia nước nhảy múa trên nền nhạc cổ điển kết hợp hiện đại và 
tiết mục biểu diễn tia laser tuyệt đẹp). Nghỉ đêm 
tại Singapore. 

                                                                            Ăn: S,T,T 

Ngày 3:  SINGAPORE - MALACCA  Đoàn dùng Buffet sáng tại khách sạn, Quí khách tự do đến giờ 

xe đưa đoàn ra biên giới Singapore làm thủ tục xuất cảnh và 

nhập cảnh vào Malaysia. Xe và HDV địa phương đón đoàn đi 

dùng cơm trưa. Đoàn khởi hành đi Malacca – thành phố hơn 

500 năm lịch sử ở phía Nam Malaysia. Tham quan Quãng 

trường Hà Lan, Nhà thờ Thánh Paul, Pháo đài A’Famosa. 

Mua sắm tại cửa hàng đặc sản địa phương. Ăn tối, nhận phòng 

khách sạn, nghỉ đêm tại Malacca. 

                                                                                       Ăn: S,T,T 

Ngày 4:  MALACCA – KUALA LUMPUR Dùng điểm tâm Buffet. Làm thủ tục trả phòng khách sạn, khởi 

hành đến thủ đô Kuala Lumpur.  Đoàn tham quan: 

 Cung Điện Hoàng Gia (chụp hình bên ngoài) 
 Viếng Chùa Bà Thiên Hậu 
 Quảng trường Độc Lập. 

      Đoàn Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó đoàn tham 

quan: 

 Chụp hình lưu niệm tại Tháp Đôi (Twins Tower). Tự do 
mua sắm tại Trung tâm thương mại shoping 6 tầng 
KLCC.  

 Tham quan Xưởng sản xuất Chocolate & cửa hàng 
đặc sản. 

       Đoàn nghỉ đêm ở Kuala Lumpur. 

                                                                                       Ăn: S,T,T 

Ngày 5  KUALA LUMPUR – GENTING 

– ĐỘNG BATU   

Đoàn ăn sáng Buffet. Khởi hành đi Cao nguyên Genting. Trên 

đường ghé tham quan động Batu – cao 272 bậc thang, thánh 

địa của người Malaysia gốc Ấn Độ, tìm hiểu đạo Hindu (Ấn Độ 

Giáo). Tiếp tục tham quan Xưởng Chế Tác Đá Quí và cửa hàng 

miễn thuế. 

Ăn trưa, sau đó quý khách lên Cao nguyên Genting bằng xe 

hoặc cáp treo ở độ cao 1800m so với mặt nước biển. Quý 

khách tự do tham gia các trò chơi tại công viên Theme Park 

http://www.dulichhe.com/tuyendiem_chitiet.php?destinationID=39


(chi phí tự túc), thử vận may tại Casino nổi tiếng.  

Đoàn dùng cơm chiều. Tự do mua sắm và nghỉ đêm ở Kuala 

Lumpur.  

                                                                                       Ăn: S,T,T 

Ngày 6:  KUALA LUMPUR – TP.HCM Đoàn dùng Buffet sáng. Làm thủ tục trả phòng. Xe đưa quý 

khách đi tham quan Thành phố mới Putrajayavới các công 

trình hiện đại, xe sẽ chở đoàn đi mua sắm tại các trung tâm 

săn hàng giá rẻ. Sau đó xe đưa quý khách ra sân bay, làm 

thủ tục đáp chuyến bay trở về TP.HCM  Kết thúc chương 

trình tham quan. Đến phi trường Tân Sơn Nhất, Trưởng 

đoàn chào tạm biệt quý du khách và hẹn ngày gặp lại. 

Ăn: Sáng 

 


