Chương Trình Du Lịch

SINGAPORE

Thời gian : 04 ngày 03 đêm

Phương tiện : Máy bay

Khởi hành: 07/4, 26/5, 16/6, 21/7, 1/9, 20/10/2018
Phương tiện: máy bay và xe du lịch đời mới.
Chuyến bay tham khảo
Code tour : SIN04BL18APR07L, SIN04BL18MAY26L, SIN04BL18JUN16L

SIN04BL18JUL21L, SIN04BL18SEP01L, SIN04BL18OCT20L
NGÀY 01
Buổi sáng

Buổi trưa

Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối


Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất – ga đi quốc tế. Trưởng đoàn đón
Quý khách, làm thủ tục xuất cảnh, và đáp chuyến bay đi Singapore. Đến
Singapore đoàn tham quan :
 Fo Ya Temple: Chùa Răng Phật, cái tên nghe thật kì lạ mà vẫn quen thuộc.
Ngoài ra, ngôi chùa này còn được gọi là chùa Phật Nha. Khi được tận mắt
chứng kiến ngôi chùa, bạn sẽ phải thốt lên: Quả không ngoa khi nói Răng
Phật có kiến trúc độc đáo và đẹp nhất nhì Singapore.Chùa được tọa lạc ở khu
Chinatown - một khu phố tấp nập của người Hoa. Ngôi chùa được xây dựng
theo lối kiến trúc thời nhà Đường của Trung hoa với tông đỏ nổi bật. Đây
được xem là bảo tàng nghệ thuật Phật giáo lớn nhất tại Singapore. Răng Phật
có 5 tầng và 1 tầng hầm.
Đoàn dùng bữa trưa.
Quý khách tham quan:
 Bên ngoài khu vườn sinh thái đặc biệt mang tên Gardens by the Bay với hệ
thống siêu cây năng lượng mặt trời. Khu vườn n m trong dự án ardens by
the ay, dự án công viên sinh thái lớn nhất Singapore nh m nâng cao chất

TP.HCM  SINGAPORE

Buổi tối

NGÀY 02
Buổi sáng:

Buổi trưa:

Buổi tối

lượng cuộc sống, giữ được màu xanh cho đô th sầm uất. Toàn bộ dự án có
tổng diện tích 101 ha, được chia làm 3 khu riêng biệt là: Bay South, Bay East
và Bay Central
 OCBC Skyway – Con đường trên không ở độ cao 22 m và dài 128 m sẽ giúp
bạn thỏa sức trải nghiệm. Cảm giác lâng lâng được lơ lửng trên cao, hít thở
bầu khí trong lành của thành phố xanh sạch đẹp bậc nhất hành tinh sẽ để lại ấn
tượng khó phai cho mọi người.
Về khách sạn nhận phòng, nghĩ ngơi. Sau đó Quý khách di chuyển dùng cơm tối.
Tự do khám phá Singapore về đêm, tìm hiểu về Phong Thủy Thượng – Phong
Thủy Hạ của đất nước Singapore – một đất nước phong thủy, ngũ hành (Chi Phí
Tự Túc).
Quý khách tự do tham quan và mua sắm tại Khu China Town, Orchard, Sim
Lim Square,…nhộn nh p.
Nghỉ đêm tại Hotel.
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối
SINGAPORE – ĐẢO SENTOSA



Quý khách dùng điểm tâm sáng Buffet tại khách sạn. Xe đưa đoàn tham quan
chụp ảnh một trong những biểu tượng mới của Singapore :
 Công viên sư tử biển Merlion Park: tìm hiểu l ch sử hình thành biểu tượng sư
tử biển nổi tiếng, mang đến th nh vượng cho đất nước Singapore
 Nhà hát Esplanade – là một trong những biểu tượng của Singapore, được
xây dựng mô phỏng theo hình trái sầu riêng.
 Nhà Thờ St. Anthrew – Nhà thờ thiên chúa giáo lâu đời nhất tại Singapore
 T an
uố ội Singapore – một công trình kiến trúc độc đáo. Tại đây,
Qu tham quan và chụp ảnh bên ngoài.
 Nhà hát Victoria - Lâu đời và cổ kính nhất tại Singapore
 ư ng
tá i ư ng v ng
v á u
 Cửa hàng bán dầu gió
Sau khi Quý khách thưởng thức bữa trưa với lẩu nướng tự chọn BBQ Hàn Quốc,
qu khách sẽ vào Đảo Sentosa – được mệnh danh là thiên đường hòa bình.
 Chương trình tham quan đặc biệt 3 trong 1: Madame Tussauds + IOS LIVE
Museum + Boat Ride – Cùng tạo dáng và chụp ảnh cùng các tượng sáp nhân
vật nổi tiếng trên thế giới. Thưởng thức hành trình khám phá l ch sử và những
bước phát triển của Singapore qua Image of Singapore.
 Qu khách có cơ hội thử vận may của mình tại Casino thuộc Resort World –
Khu resort đẳng cấp 5* của thế giới – do tập đoàn enting đầu tư
Qu khách dùng bữa tối, sau đó đến thưởng thức chương trình Spectra Show tại
Marina By Sand. Chương trình quy tụ những kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng hiện
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đại nhất, sẽ là một ấn tượng khó phai trong lòng du khách. Nghỉ đêm tại
Singapore.
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối
SINGAPORE – TỰ DO MUA SẮM

Sau khi dùng bữa sáng buffet tại khách sạn, Quý khách sẽ có một ngày hoàn
toàn tự do để nghỉ ngơi thư giãn, hoặc tự mình khám phá những ngóc ngách
khác của thành phố xinh đẹp này (chi phí tự túc) :
 Nếu Qu khách có niềm đam mê bất tận với thời trang thì hãy đến thiên
đường Orchard Road với những trung tâm mua sắm như Takashimaya, Ion,
Paragon, Tang...Nơi tập trung tất cả những sản phẩm có uy tín và chất
lượng hàng đầu thế giới: túi Vuiton, Channel, Prada...Hoặc các thương
hiệu bình dân nổi tiếng thế giới: Zara, H&M...
 Nếu qu khách đam mê các sản phẩm công nghệ điện tử, có thể hoà mình
vào các trung tâm thương mại điện tử nổi tiếng của Singapore như: Fu Nan,
Suntect City, Simlim....
 Những ai đam mê nghệ thuật phong thuỷ của người Hoa thì xin mời khám
phá trung tâm phong thuỷ FU LU SHOU Centre...
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối

Sau bữa sáng tại khách sạn, Qu khách tự do nghỉ ngơi hoặc đi mua sắm. Đến giờ
hẹn, xe và hướng dẫn viên đón đoàn ra sân bay làm thủ tục trở về Việt Nam. Kết
thúc chương trình. Hẹn ặp Lại Qu Khách
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Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thời tiết – giao thông thực tế nhưng vẫn
đảm bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan theo chương trình.

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH
Người lớn
Trẻ em
Từ 11 tuổi trở lên
Từ 02 dưới 11 tuổi

07/4, 26/5, 16/6
20/10/2018
21/7,1/9/2018

9.990.000

8.990.000

10.490.000
Phụ t u p

Chuyến bay tham khảo :

ng

Trẻ em
Dưới 02 tuổi
3.490.000

9.490.000
3.990.000
 Ngủ chung với người lớn i è
n: 3.290.000VND/K

BL 655 SGN SIN 0710 1010
BL 656 SIN SGN 1100 1210

BAO GỒM:
 Vé máy bay khứ hồi TP.HCM - Singapore - TP.HCM: Jestar Airline (20kg/ hành lý
ký gửi + 07 kg hành lý xách tay).
 Thuế phi trường 2 nước; thuế an ninh; phụ phí xăng dầu
 Xe ô tô chất lượng cao có máy lạnh đưa đón tham quan suốt tuyến.
 Khách sạn tiêu chuẩn 3*: 2 khách/phòng: Days, Holiday Inn Katong (hoặc khách sạn
tương đương)
 Các bữa ăn theo chương trình.
 Vé tham quan theo chương trình.
 Hướng dẫn viên tiếng Việt suốt tuyến.
 Bảo hiểm du l ch Quốc tế (theo quy đ nh du l ch Việt Nam).
 Quà tặng: Nón Du L ch – Bao da hộ chiếu
KHÔNG BAO GỒM:
 Xe đón tiễn sân bay Tân Sơn Nhất.
 Hộ chiếu (còn thời hạn trên 06 tháng tính đến ngày về).
 Phụ thu phòng đơn: 3.290.000 VND/ khách/ phòng (3 đêm)
 Hành l quá cước qui đ nh (mức tối đa cho phép: 20kg/ hành lý ký gửi, 7kg/ hành lý
xách tay)
 Xe vận chuyển ngoài chương trình + các show về đêm.
 Chi phí điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách sạn và các chi phí cá nhân khác.
 Tiền bồi dưỡng cho HDV, tài xế (Mức đề nghị: 3 USD =70.000vnd/ khách/ ngày).
ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI KHÁCH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HOẶC VIỆT KIỀU:
 Visa tái nhập vào Việt Nam cho người nước ngoài hoặc khách Việt Kiều: 165
USD/khách
Visa nhận tại cửa khẩu và có giá tr vào Việt Nam 1 lần - trong 3 tháng đối với Việt
kiều.
 Giao hộ chiếu gốc và 2 ảnh 4*6
 Mang theo tờ khai hải quan nhập cảnh và visa.
ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR:
 Hủy hoặc hoãn tour sau khi đăng ký mất tiền cọc tour
 Hủy hoặc hoãn tour trước ngày khởi hành 20 ngày làm việc, Quý khách ch u chi
phí 100% tổng tiền tour và visa (nếu có).
GHI CHÚ: Chương trình có thể thay đổi tùy thuộc vào lịch bay của Hãng Hàng Không và tình
hình khách sạn tại Singapore. Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai,
thời hạn cấp visa của Lãnh sự quán hoặc do thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển
công cộng (máy bay, tàu hỏa…) thì Go Travel Travel sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình vì sự thuận
tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh.

Lưu ý:
Quý khách tự chịu trách nhiệm trong những trường hợp vi phạm vào các điều khoản
quy định về thủ tục Xuất – Nhập cảnh của nước sở tại và bị từ chối nhập cảnh  trong
trường hợp này công ty du lịch sẽ không hoàn lại bất kỳ chi phí nào và Quý khách phải
chịu chi phí phát sinh (nếu có).
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