SINGAPORE HÈ 2020
Độ dài tour
Chương trình tham khảo
Tour du lịch Singapore

4 ngày 3 đêm

Ngày 1: HÀ NỘI – SINGAPORE
Xe và hướng dẫn viên của công ty đón Quý khách tại điểm hẹn ở trung tâm Hà Nội đưa đoàn ra sân bay Nội Bài làm thủ tục đáp
chuyến bay SQ175 (12:35 – 17:05) đi Singapore
Hạ cánh sân bay Changi, Singapore. Quý khách làm thủ tục nhập cảnh. Quý khách tham quan:
Jewel Changi: Được thiết kế bởi những kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, khu tổ hợp có hình mái vòm, chiêm ngưỡng Rain Vortex cao 40
mét, thác nước trong nhà cao nhất thế giới, và khám phá thiên nhiên xanh tươi giữa 2.000 thân cây ở Forest Valley.
Công viên Canopy Park: ngắm nhìn những khu vườn xanh tươi của Công viên Canopy khi bạn đi qua cầu
Mê cung gương Mirror Maze: Quý khách khám phá mê cung được thiết kế với nhiều tấm gương phản xạ, ánh sáng khác nhau
Quý khách ăn tối coupon, sau đó về khách sạn nhận phòng
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* Chancellor Orchard ở Singapore hoặc tương đương

Ngày 2: SINGAPORE – THỦY CUNG SEA AQUARIUM
Sau bữa sáng tại khách sạn, Quý khách tiếp tục chương trình tham quan Singapore – Một quốc gia nhỏ bé nhưng với những công trình
kiến trúc hiện đại cùng lối quy hoạch đường phố giao thông thuận tiện.
Toà nhà Quốc hội - được cải tạo thành di sản văn hóa và nghệ thuật với tên gọi mới là Nhà Trưng bày Nghệ thuật.
Nhà hát Esplanade - nằm bên vịnh Marina,là một tổ hợp trung tâm biểu diễn nghệ thuật ở Singapore gồm các khu biểu diễn nghệ thuật:
nhà hát, phòng hòa nhạc, thư viện nghệ thuật, sân khấu, biểu diễn thời trang, studio, nhà hàng.
Tượng sư tử biển Merlion – biểu tượng cho du lịch Singapore, với hình ảnh con thú đầu sư tử, mình cá đang cưỡi trên ngọn song.
Tham quan và mua sắm tại Cửa hàng kim cương, đá phong thủy và Cửa hàng thuốc Dầu Gió – sản phẩm truyền thống nổi tiếng của
Quốc đảo Sư tử.
Đoàn thưởng thức món lẩu nướng tự chọn Korean BBQ.
Đoàn tiếp tục đi tham quan Đảo Sentosa:
Đảo Sentosa – khu giải trí phức hợp Resort World – một phức hợp du lịch ấn tượng kết hợp hài hoà giữa công viên thiên nhiên, di sản
văn hoá, khu ẩm thực, trung tâm mua sắm và khu vui chơi giả trí.
Bảo Tàng Sáp Madame Tussauds: Quý khách tham quan, chụp ảnh và gặp gỡ những vận động viên, ngôi sao truyền hình, ca sĩ và các
nhân vật lịch sử nổi tiếng được chạm khắc tinh xảo giống y nguyên mẫu. Các bức tượng có gương mặt rất biểu cảm khiến cho du
khách vô cùng thích thú.
Quý khách xem trình diễn nhạc nước đặc sắc Spectra show tại Marina Bay Sands với kỹ thuật, âm thanh và ánh sáng hiện đại.
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* Chancellor Orchard ở Singapore hoặc tương đương

Ngày 3: SINGAPORE – GARDEN BY THE BAY
Ăn sáng tại khách sạn, Quý khách khởi hành đi tham quan:
Vườn thực vật Gardens by the Bay – gồm có các khu vườn ven sông (Nam Vịnh, Đông Vịnh và Trung Tâm Vịnh) và những khu bảo tồn
thiên nhiên (Flower Dome và Cloud Forest) cũng như những địa điểm mới được khai thác như Sun Pavilion, nơi có một số cấu trúc
nhân tạo đáng kinh ngạc được xây dựng để làm nơi cư ngụ cho các hệ động thực vật từ khắp nơi trên thế giới (đã bao gồm chi phí vào
01 Dom)
Nhà hát Omni Theatre: Chiêm ngưỡng những thước phim được tái hiện lại một cách rõ nét và sống động trên nền màn hình mái vòm
rộng 23m, xen lẫn vào đó là âm thanh trung trực, những chiếc ghế ngồi được thiết kế riêng biệt để tăng cường trải nghiệm, khám phá
những kỳ quan, hiện tượng khoa học kỳ thú và những phát kiến công nghệ, sáng tạo kĩ thuật
Tham quan và mua sắm tại trung tâm Outlet IMM
Tự do khám phá thành phố về đêm. Quý khách có thể tham gia các tour tự chọn: Đi tầu điện ngầm, tham quan tổ hợp kỹ thuật cao
Suntec City, thác nước Thịnh Vượng – Một công trình được xây dựng theo kiến trúc phong thủy và du thuyền trên dòng sông Singapore
để khám phá vẻ đẹp lung linh huyền ảo về đêm (Chi phí tự túc khoảng 45usd/khách).
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* Chancellor Orchard ở Singapore hoặc tương đương.

Ngày 4: SINGAPORE – NỘI BÀI
Sau bữa sáng tại khách sạn, Quý khách làm thủ tục trả phòng
Tự do tham quan và khám phá
Đến giờ, Quý khách đáp chuyến bay SQ188 (15:15 - 17:35) về Việt Nam. Tới sân bay Nội Bài, xe đón Quý khách về điểm hẹn ban đầu.

Đã bao gồm

Vé máy bay khứ hồi quốc tế từ Hà Nội – Singapore – Hà Nội. Thuế sân bay 2 nước, phí phục vụ tại sân bay.
Khách sạn 3* tiêu chuẩn tại Singapore (02 người/phòng. Phòng 3 sẽ được bố trí khi cần thiết vì lý do giới tính)
Ăn số bữa theo chương trình.

Ăn sáng tại khách sạn
Ăn chính tổng 4 bữa x 8usd/khách/bữa + 01 bữa coupon tại sân bay ngày đến
Vận chuyển bằng xe du lịch tiêu chuẩn.
Vé vào cửa tham quan các cảnh điểm.
Hướng dẫn viên tiếng Việt đi cùng từ Việt Nam.
Bảo hiểm du lịch quốc tế AIG theo gói cơ bản (Mức bồi thường tối đa là 10.000USD/vụ)

Chưa bao gồm
Hộ chiếu (còn hạn trên 6 tháng tính đến ngày khởi hành)
Chi phí cá nhân như giặt là, điện thoại, đồ uống…
Chi phí ngủ phòng đơn (nếu Quý khách yêu cầu ở phòng đơn)
Hành lý quá cước quy định của hàng không.
Thuế VAT
Tiền tip cho HDV địa phương, tài xế:
(3 USD/khách/ngày)

Ghi chú
Dưới 02 tuổi thanh toán tiền vé máy bay và phí xin visa theo quy định của hàng không và đại sứ quán, ngủ chung giường với bố mẹ, tự
túc chi phí
Từ 02 tuổi đến dưới 11 tuổi được tính 87% suất trọn gói người lớn, ngủ chung giường bố mẹ
Từ 11 tuổi trở lên được tính 100% suất trọn gói người lớn

