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4ngày - 3Đêm 
 
Ngày 1 :  TP HỒ CHÍ MINH - SINGAPORE          (Ăn tối) 
Hướng dẫn của Morning Sun đón Quý khách tại  phi trường TSN lầu 2 cột số 11 - đáp chuyến 

bay đi Singapore. Tại phi trường Changi, xe và hướng HD địa phương đón  và đưa Quý 
Khách đi  tham quan thành phố với: Công viên Sư Tử Biển ( Nơi bắt đầu đường cao tốc 
sang Malaysia. Chiêm ngưỡng tượng Sư Tử Biển, một biểu tượng của đảo quốc Singapore 
xinh đẹp ), nhà hát ESPLANADE Toà nhà Quốc Hội. Về khách sạn nhận phòng. Ăn tối và 
tự do sinh hoạt.  

Ngày  2 :  SINGAPORE                                 (Ăn ba bữa) 
7h30 ăn sáng 8h30, tham quan  
o Tham quan vườn hoa Lan Botanic  
o Tham quan  trung tâm nữ trang lớn nhất Singapore. Cửa hàng dầu gío nổi tiếng  
12h30 ăn trưa với món thịt nướng Hàn Quốc  
14h00 Đoàn bắt đầu tham quan  
o Đỉnh núi Faber ( Nơi cao nhất Singapore, là nơi khởi đầu đường cáp treo sang đảo 

Sentosa, quý khách sẽ ngắm toàn cảnh Hải Cảng, đảo Sentosa và toàn bộ khu vực phía 
Nam của đảo)  

o Khởi hành đi sang đảo Sentosa bằng xe điện hiện đại sky train tham quan  
o Merlion tower  nhận quà lưu niệm của đảo tại đỉnh tháp    
o Đi xe điện một đường ray ngắm cảnh toàn đảo. Spa fish 15 phút thư giản hoặc đua xe 

F1 và dạo xe đu trên không . 
19h00 ăn tối thưởng thức chương trình nhạc nước màu kỳ ảo theo nền nhạc cổ điển và hiện 

đại với các tia Laser phóng xa từ dưới đáy biển hoành tráng mới lạ vừa đưa vào hoạt động 
tháng 3/2007. Trở về khách sạn nghỉ ngơi.     

Ngày 3: SINGAPORE                                                  ( Ăn sang,chiều ) 
6h30 ăn sáng, 10h00 Tham quan Universal World mới khai trương hoành trang :.chi phi tự 

túc -  tự do tham quan các show biểu diễn hấp dẫn ..và mua sắm tại các siêu thị trong không 
viên. mua sắm tại cửa hàng đồng hồ Thụy Sỹ, cửa hàng miễn thuế (DFS) Ăn tối trở về 
khách sạn  

NGÀY 4 : SINGAPORE       ( Ăn sang ) 
6h30 ăn sáng, Quý khách tự do tham quan và mua sắm tại những siêu thị nổi tiếng của 

Singapore, cho đến giờ hẹn ra sân bay đáp chuyền bay về TP.HCM. đến sân bay TSN xe 
và hướng dẫn đón khách đưa về điểm hẹn, lưu luyến chia tay hẹn ngày tái ngộ 

 .  
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Giaù Thueá Toång coäng E Beù < 2t E Beù <2t <12t Phoøng ñôn Giaù 

Usd/khaùch 289 139 428 30 356 95 
 

 
 Bao gồm: Vé máy bay . Xe máy lạnh - Khách sạn 3 sao ( phòng 2 khách ). Phí tham quan. Các 

bữa ăn theo chương trình. HDV tiếng Việt suốt tuyến. Quà tặng du lịch . 

 Không bao gồm: : Hộ chiếu - Phí  an ninh  - Thuế phi trường hai nuớc  - phí xăng dầu (100 $) 
Chi phí cá nhân - Hành lý quá cước - Giặt ủi, điện thoại - Bồi dưỡng bellboy  và Hướng dẫn viên 
địa phương và tài xế 3 usd/khách/ngày   

 Thủ tục đăng ký tour 

1. Đóng cọc 100 usd và passport ( bản chính hoặc photo ) ngay thời điểm đăng ký 

2. Số tiền còn lại vui  lòng  thanh toán trước ngày khởi hành 5 ngày   

 Điều kiện hủy tour ( tính theo ngày làm việc) 

1. Hủy từ 15 - 21 ngày :  0 % giá trị tour  

2. Hủy từ  08 -14 ngày : 50 % giá trị tour 

3. Hủy từ 04 – 07 ngày : 75% giá trị tour ( nếu có visa ) 

4. Hủy từ 01 - 03 ngày : 100 % giá trị tour -          Quà tặng du lịch 

 Trong trường hợp khách quan: thiên tai, lũ lụt …Morning Sun Travel sẽ linh động hoàn trả lại những phần dịch 
vụ được hoàn trả tử các nhà cung cấp dịch vụ   

 Chú ý: 

Chương trình có thể thay đổi tuỳ vào thời điểm cụ thể để thuận lợi cho khách du lịch, nhưng số điểm  tham quan 
thì không thay đổi. 

 Quý khách tự chịu trách nhiệm nếu bị từ chối nhập cảnh tại nước sở tại ( mất 100% tiền   tour)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ñaûo Quoác Sö töû bieån -      Vöôøn Hoa Lan Taïi Singapore  
 
 
 


