Office: 72 Ton That Tung St., 1 Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (848) 39 25 8989 - Fax: (848) 9 252 844
Email: saigon@hanoitourist-travel.com
Website: www.infodulich.vn

SINGAPORE – BOTANIC GARDEN
4 NGÀY - 3 ĐÊM

NGÀY 1:

TP.HCM – SINGAPORE

ĂN TỐI

11:40 Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ga đi Quốc Tế. Đoàn làm thủ tục xuất cảnh.
13:50 Máy bay cất cánh JT 157 (13:40 – 16:30).
16:40 Đoàn đến phi trường quốc tế Singapore –Changi Airport, quý khách làm thủ tục nhập cảnh.
HDV địa phương đón đoàn đưa quý khách khởi hành tham quan:
 Công viên Sư Tử Biển.
 Toà nhà Quốc Hội.
 Toà Án tối cao, Nhà hát Opera.
 Trung tâm Tài chính Ngân hàng.
18:30 Quý khách dùng bữa tối tại Nhà hàng. Đoàn về nhận phòng nghỉ ngơi tại Khách sạn 3* hoặc tự do
khám phá Singapore về đêm với Trung Tâm Tổ chức hội nghị triễn lãm Suntec City – Với
Giếng Trời - Nơi được xem là phong thuỷ của Singapore, Cảng Clarke Quay sầm uất - Với các
phòng trà ca nhạc lãng mạn. ( Chi phí tự túc).
SINGAPORE – VƯỜN CÂY THỰC VẬT -ĐẢO SENTOSA
NGÀY 2:
ĂN BA BỮA
07:00 Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn
 Đoàn tham quan và mua sắm tại cửa hàng Vàng Bạc Đá Quý.
 Đỉnh núi Mt Faber - Ngắm nhìn toàn cảnh đảo quốc Singapore.
 Vườn cây thực vật với hàng trăm loài cây khác nhau.
 Tiếp tục khám phá hơn 500 loài cây Hoa Lan (với nhiều chủng loại).
 Đoàn tham quan và mua sắm tại cửa hàng Dầu Xanh nổi tiếng của Singapore.
12:00 Đoàn ăn trưa món nướng BBQ nổi tiếng.
15:00 Đoàn khởi hành tham quan đảo Sentosa với :
 Tham quan Bảo tàng sáp
 Tháp Merlion – Ngăm nhìn toàn cảnh đảo Sentosa
18:00 Quý khách ăn tối tại nhà hàng Sea Village.
19:15 Quý khách thưởng thức chương trình Nhạc Nước Màu Kỳ Ảo.(kết hợp âm thanh & ánh sáng)
20:00 Trở về khách sạn nghỉ ngơi. Quý khách khám phá thành phố Singapore về đêm.
VƯỜN CHIM JURONG – ĐỂN THỞ PHẬT NHA TỰ
(ĂN SÁNG, ĂN TRƯA)
NGÀY 3:
07:00 Chuông điện thoại báo thức. Quý khách dùng điểm tâm sang tại Khách sạn.
08:30 Quý khách tham quan:
 Vườn chim Jurong với hơn 600 loài chim quý hiếm trên thế giới.
12: 00 Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương.
13:00 Quý khách tiếp tục tham quan :
13:30 Tham quan đền thờ Phật Nha Tự, tại đây thờ Xá Lợi Răng Linh Thiêng của Đức Phật được cất
giữ trong Bảo Tháp Xá Lợi.
15:00 Quý khách có 1 buổi tự do mua sắm với các khu trung tâm Thương Mại nổi tiếng của Singapore:
Orchard Road, Little India, Simlim,Bugis ….Quý khách tự túc dùng cơm tối.
19:00 Trở về khách sạn nghỉ ngơi hoặc tiếp tục khám phá thành phố về đêm Singapore.

SINGAPORE – TP.HCM

NGÀY 4:

ĂN SÁNG

07:15 Chuông điện thoại báo thức.
08:30 Quý khách dùng điểm tâm sáng tại Khách sạn và trả phòng.
09:15 Đoàn khởi hành ra phi trường làm thủ tục xuất cảnh.
11:10 Đoàn đáp chuyến bay JT 150 (12:05 – 13:00) về Việt Nam.
13:05 Đến Sân bay Tân Sơn Nhất. Quý khách làm thủ tục nhập cảnh.
Kết thúc chương trình - Hẹn gặp lại Quý khách.
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DỊCH VỤ BAO GỒM
 Vé máy bay khứ hồi : SGN – SIN – SGN, hãng máy bay sử dụng: JT ( Lion Air )
 Thuế Hàng không các loại: phí an ninh, xăng dầu và Thuế phi trường.
 Khách sạn 3* sao tiêu chuẩn phòng đôi, phòng ba sẽ được bố trí khi cần thiết.
 Ăn uống, tham quan, vận chuyển theo chương trình.
 Quà tặng: nón, túi du lịch, bìa da hộ chiếu,
 Bảo hiểm du lịch trọn tour (mức đền bù tối đa 35.000usd/người và 1.000usd/hành lí)
 Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình suốt tuyến.
 Mỗi ngày 1 chai nước/khách (0.5L)
CHƯA BAO GỒM
 Hộ chiếu: còn hạn trên 06 tháng tính đến ngày khởi hành.
 Chi phí cá nhân, hành lý quá cước.
 Bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương (03USD/khách/ngày).
 Các chi phí không được đề cập trong mục bao gồm.
 Phụ phí phòng đơn.
 Đối với khách Việt Kiều Visa Việt Nam (một lần) phải làm visa nhập cảnh lại
Việt Nam 35USD / khách.
VÉ ÁP DỤNG CHO TRẺ EM.

Từ 0 – 2 tuổi: 30 % giá tour (phải có cha hoặc mẹ đi cùng)
 Trên 02 – 11 tuổi: 75% + 100% thuế (ngủ ghép với gia đình)
 Trên 11 tuổi tính như người lớn
GHI CHÚ
 Quý khách tự chịu trách nhiệm nếu bị từ chối nhập cảnh tại nước sở tại (mất 100% tiền tour).
 Chúng tôi được quyền thay đổi lịch trình chuyến đi, sử dụng các hãng hàng không thay thế
những vẫn đảm bảo tham quan đầy đủ các tuyến điểm theo chương trình.
 Quý khách vui lòng cung cấp thông tin về việcx xuất hóa đơn trước khi tour khởi hành 3 ngày.
Sau thời gian này chúng tôi sẽ xuất hết hóa đơn để quyết toán toàn Tour, mọi khiếu nại về hóa
đơn sẽ không được giải quyết.
 Do tính chất tour khách lẻ nên chúng tôi sẽ chuyển ngày khởi hành nếu không đủ khách và sẽ
báo trước cho quý khách trước 5 ngày làm việc
ĐIỀU KIỆN HỦY VÉ
 Hoãn hủy sau khi đăng ký tour & trước ngày đi 15 ngày làm việc ( không tính thứ 7 & CN): trả
10% giá trị dịch vụ
 Hoãn hủy sau khi đăng ký tour & trước ngày đi từ 09-14 ngày làm việc ( không tính thứ 7 &
CN): trả 30% giá trị dịch vụ
 Hoãn hủy sau khi đăng ký tour & trước ngày đi từ 05-08 ngày làm việc ( không tính thứ 7 &
CN): trả 50% giá trị dịch vụ
 Hoãn hủy sau khi đăng ký tour & trước ngày đi từ 01-04 ngày làm việc ( không tính thứ 7 &
CN): trả 75% giá trị dịch vụ
 Hoãn hoặc hủy trong vòng 24 giờ so với ngày đi ( không tính thứ 7 & CN ): trả 100% giá trị dịch
vụ

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN ĐẦY THÚ VỊ VÀ BỔ ÍCH !

