DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
ĐT: 028 3620 8008 - Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour Du lịch mua sắm Singapore - Sentosa - Sài Gòn
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Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Mã Tour: NN-66 - Khởi hành: thứ 5 hàng tuần
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CHƯƠNG TRÌNH TOUR
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NGÀY 01: TP HỒ CHÍ MINH - SINGAPORE (ĂN: TỐI)
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Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất- Ga đi Quốc Tế. Hướng dẫn viên công ty sẽ đón quý khách
tại sân bay và làm thủ tục xuất cảnh đáp chuyến bay TR307 (14:55/18:00) đi Singapore.Qy Đoàn đến phi
trường quốc tế Singapore – Changi Airport, quý khách làm thủ tục nhập cảnh ăn sau đó ăn trưa nhẹ ngày
đầu. HDV địa phương và xe đón đoàn đưa quý khách tham quan:
Công viên Sư Tử Biển – Merlion Park
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Tòa thị chính – Perliament House

Nhà hát Victoria – nhà hát cổ kính nhất Singapore. Nơi đây cò n là tâm điểm cho nghệ thuật biểu diễn của
đảo quốc sư tử ngay từ thời thuộc đi ̣a.
Nhà hát Esplanede - nhà hát hiện đại vào bậc nhất của Singapore. Đây cò n là biểu tượng kiến trúc và trung
tâm biễu diễn văn hóa nghệ thuật tầm cỡ thế giới.
Ăn tối mó n đặc sản – ăn tối thưởng thức ẩm thực Singapore.Tư do khám phá thành phố về đêm hoặc tham
gia Option tour về đêm (Chi phí tự túc): “Đêm Singapore”: Dạo thuyền trên dòng sông Singpore lịch sử
ngắm tượng Sư Tử Biển rực rỡ màu sắc , Khám phá hệ thống Tàu Điện Ngầm ( MRT ), Suntec City – biểu
tượng phong thủy nổi tiếng của Singapore – đài phun nước thịnh vượng với 5 tòa nhà tượng trưng cho ngủ
hành.
Nghỉ đêm tại khách sạn 3 - 4 sao sang trọng tiện nghi.
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NGÀY 02: SINGAPORE - MARINA BAY SAND - SENTOSA (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)
Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Khởi hành đi tham quan:
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.
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Quý khách có thể trải nghiệm cảm giác hồi hộp và thích thú khi bước chân trên OCBC Skyway - Đường đi
bộ trên không dài 128m nối giữa hai siêu cây, rất thích hợp để đi bộ vào bất cứ thời điểm nào, nơi có thể
ngắm nhìn toàn bộ khu vườn và khung cảnh (Chi phí tự túc)
Mua sắm tại trung tâm vàng bạc đá quí với mặt dây chuyền phong thủy 12 con giáp, cửa hàng dầu gió nổi
tiếng của Singapore.
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Marina Barrage – là đập nước đầu tiên được xây dựng ở ngay khu vực trung tâm thành phố Singapore,ngăn
nước ngọt đổ ra biển. Từ đây, quý khách có thể thoải mái ngắm nhìn những công trình nổi tiếng như Marina
Bay Sands hay Vòng xoay Singapore Flyer.
NGÀY 03: SINGAPORE FREE DAY (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)
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Sáng: Ăn sáng. Qúy khách tự do khám phá Singapore bằng các phương tiện công cộng như MRT, Bus,
Taxi. (Tự túc ăn trưa, tối và vé vào cổng tham quan). Qúy khách có thể tham khảo những những gợi ý dưới
đây cho hành trình của mình:
Trưa: Quý khách có thể tham quan những khu phố đặc trưng như :
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China Town: phố người Hoa đặc trưng với những món ăn hay những ngôi đền miếu đậm màu sắc Trung
Hoa. Kampong Glam của người Mã Lai hay phố Little India của người Ấn với mùi vị thức ăn đặc trưng của
ẩm thức Ấn Độ.
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Công viên Universal: công viên giải trí mô phỏng theo trường quay lớn của Holly
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wood. Khám phá Đại Lộ Danh Vọng “World of Fame”, chiêm ngưỡng hình ảnh mô phỏng giống như thật
thành phố New York của Hoa Kỳ, Phối cảnh thành phố viễn tưởng Sci-ﬁ City - tham gia các trò chơi cảm
giácmạnh, Hòa mình vào không khí vui nhộn với các nhân vật hoạt hình nổi tiếng Walt Disney như Shrek,
Donkey Live…Tận hưởng cảm giác hồi hộp với phối cảnh những bộ phim bom tấn của Hollywood như: Xác
Ướp Ai Cập, Công viên Kỷ Zura, Transformers…
Hoặc tự do mua sắm tại đường Orchard – trung tâm mua sắm sầm uất nhất Singapore, nơi tập trung những
khách sạn 4 – 5 sao tráng lệ, những quán bar sôi động, những quán café sang trọng và những siêu thị như
Singapura Plaza, OG, Robinson, Taskasimaya, Lucky plaza… hoặc cửa hàng miễn thuế, và trung tâm mua
sắm nổi tiếng như Vivo, Ang Mi Kio, Jurong East, Bugis Street
Buổi tối: Qúy khách có thể tự do khám phá Singapore về đêm và thưởng thức các món ăn đặc sản tại
Singapore như Cua Sốt Ớt (Chili Crab) và Cháo Ếch Singapore nổi tiếng trên thế giới. (Gợi ý quán Cháo Ếch
nổi tiếng tại Geylang Lorong 9).
Hoặc khu trung tâm ẩm thực và vui chơi Clark Quay.
Night Safari - vườn thú đêm Night Safari, tại đây bạn có thể tận mắt trông thấy tê giác, nghe thấy tiếng hú
của bầy linh cẩu hay ngắm nhìn những cô nàng hươu cao cổ lướt đi bình thản qua khu đất rộng lớn trong
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bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm.
NGÀY 04: SINGAPORE - TP HỒ CHÍ MINH (ĂN: SÁNG)
Dùng điểm tâm. Xe đưa đoàn tham quan:
Chùa Thian Hock Keng (Chùa Thiên Hậu) nằm trong khu Chinatown, là ngôi chùa Trung Hoa cổ nhất ở
Singapore và thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu (hay Mẫu Tổ) – Nữ thần bảo hộ biển cả. Đền Thian Hock Keng được
xây dựng chủ yếu bằng đá, ngói và gỗ. Và có một điều đặc biệt sẽ gây ấn tượng với du khách là mọi chi
tiết của chùa đều được lắp ghép bằng thủ công mà không cần dùng đến một chiếc đinh thép nào.
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Sau đó, xe đưa đoàn tự do đi mua sắm và ăn trưa. Đến giờ hẹn xe đoàn đoàn ra sân bay làm thủ tục xuất
cảnh. Đáp chuyến bay TR302 (15:30/16:30) về thành phố Hồ Chí Minh. Đến sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc
chương trình. Chia tay, tạm biệt đòan và hẹn gặp lại./.
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BẢNG GIÁ TOUR

Giá Tour du lịch áp dụng năm 2021 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)
Giá Người Lớn

Tháng 5 : Ngày 24
Tháng 6: Ngày 7,14,21,28

9,990,000

Giá Trẻ Em>2-11T

Giá Trẻ Nhỏ <2 T

90%
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Ngày

30%
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Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!
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CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:
- Vé máy bay Khứ hồi theo đoàn.
- Thuế sân bay + phí xăng dầu 2 nước.
- Khách sạn 3 sao, 02 khách/phòng, phòng 3 khách sẽ được bố trí nếu đoàn lẻ nam/ lẻ nữ.
- Các bữa ăn theo chương trình.
- Xe du lịch đạt chuẩn đưa đón tham quan suốt chương trình.
- Vé tham quan theo chương trình.
- Hướng dẫn viên theo chăm sóc Đoàn từ Việt Nam.
- Bảo hiểm du lịch quốc tế, trị giá bồi thường tối đa: 200 triệu VND/ khách.
- Túi xách du lịch.
- Nón, bao hộ chiếu.
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- Nước uống mỗi ngày.
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
- Phụ thu phòng đơn: 2.000.000 VND (nếu có), hành lý quá cước qui định.
- Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi, tham quan ngoài chương trình,...
- Tiền bồi dưỡng cho HDV, tài xế thanh toán tại nước ngoài (3 USD/ngày/khách).
- Phí xin Visa tái nhập Việt Nam: 1,400,000VND và các phí và lệ phí visa khác nếu có (Đối với khách sử
dụng Hộ Chiếu nước ngoài).
- Hóa đơn VAT.
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NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý:
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- Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng.
- Trẻ em dưới 2 tuổi giá 30% giá tour + thuế ngủ chung giường với người thân.
- Trẻ em dưới 12 tuổi giá 75% giá tour + thuế ngủ chung giường với người thân.
- Đoàn khởi hành tối thiểu 15 khách.
- Không đi Pattaya, các điểm shopping phụ thu: 60 USD/Khách, thanh toán tại nước ngoài.
QUY ĐỊNH HỦY TOUR:
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- Hủy tour 10 ngày trước ngày khởi hành: Công ty sẽ hoàn lại 50% giá tour.
- Hủy tour 07 ngày trước ngày khởi hành: Công ty sẽ hoàn lại 20% giá tour.
- Hủy tour trong vòng 05 ngày trước ngày khởi hành: Công ty không hoàn lại tiền.
- Công ty chúng tôi được miễn trừ trách nhiệm trong quá trình thực hiện tour nếu xảy ra các trường hợp bất
khả kháng như: Tình hình bất ổn chính trị- xã hội, chiến tranh, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh, quy định của
chính quyền về khu vực thăm quan bị phong tỏa, về việc xuất nhập cảnh và sự thay đổi của các phương
tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa, tàu điện,... Tùy từng trường hợp cụ thể, hai bên Công ty
chúng tôi và Quý Khách cùng nhau bàn bạc và tìm phương án tối ưu để giải quyết nhằm giảm thiệt hại ở
mức thấp nhất./.
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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN

Văn phòng Đặt Tour
39B Hồng Hà Nối Dài, Phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: 028 3620 8008
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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