
 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 

 SINGAPORE – PARIS BY NIGHT 130  

 
Thời gian : 03 ngày 02 đêm  Phương tiện : Máy bay  Khởi hành : 23/11/2019 

NGÀY 01 TP.HCM– SINGAPORE – CITY TOUR 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

   

Buổi sáng 

Trưởng đoàn Go World Travel sẽ đón khách tại ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất lúc 07:00, làm thủ tục 

đón chuyến bay (23/11/2019 3K556 SGN - SIN (08:55 - 12:10) đi Singapore. Đến sân bay quốc tế Changi, 

đoàn làm thủ tục nhập cảnh Singapore.  

Buổi trưa 

Xe và HDV đón đoàn vào trung tâm thành phố dùng bữa trưa và tham 

quan khu trung tâm thành phố Singapore: Công Viên Sư Tử Biển – 

Merlion Park, Tòa Thị Chính, chụp hình lưu niệm nhà hát 

Esplanade kiến trúc độc đáo…  

Buổi chiều 

Xe đưa đoàn về khách sạn *** nhận phòng và nghỉ ngơi. 

Buổi tối 

Xe đưa đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng, sau đó quý khách thưởng thức chương trình nhạc nước biểu diễn 

hoành tráng Wonderful Light Show với các ánh đèn tia lazer ở “Vịnh Marina Bay Sand”…  

Tự do nghỉ ngơi và khám phá Singapore về đêm. 

NGÀY 02 SINGAPORE – PARIS BY NIGHT 130 TẠI SENTOSA 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

  Tự túc 

Buổi sáng 

Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, xe khởi hành đi tham quan và mua sắm tại cửa hàng dầu gió, 

Collagen dưỡng da và các sản phẩm truyền thống, nổi tiếng độc đáo tại trung tâm thành phố Singapore.  

Buổi trưa 

Ăn trưa tại Buffet BBQ Hàn Quốc.  



 

 

Sau đó, xe đưa đoàn khởi hành đi xem chương trình ca nhạc PARIS 

BY NIGHT 130 tại SENTOSA (đã bao gồm vé xem đại nhạc hội suất 

13h30) do Trung Tâm Thúy Nga sẽ tổ chức Đại Nhạc Hội trực tiếp thu 

hình. Với sự dẫn dắt của MC Nguyễn Ngọc Ngạn và MC Nguyễn Cao 

Kỳ Duyên, cùng sự góp mặt của các ca sĩ hải ngoại nổi tiếng như: 

Hoàng Oanh, Như Quỳnh, Phi Nhung, Minh Tuyết, Mai Thiên Vân, 

Hương Thủy, Hà Thanh Xuân, Băng Tâm, Như Loan, Diễn Sương, Kỳ Phương Uyên. Hoàng Mỹ An, Ngọc 

Anh, Đon Hồ. Đan Nguyên, Trần Thái Hòa, Thiên Tôn, Đình Bảo... Tất cả sẽ đem lại cho quý khách những 

màn trình diễn bất ngờ và tràn đầy cảm xúc.  

Buổi chiều 

17h30 Kết thúc chương trình. Quý khách tư tham quan, khám phá đảo Sentosa - chiêm ngưỡng sự kết hợp 

hài hòa giữa một khu vui chơi giải trí nhiệt đới và công viên thiên nhiên thu hút du khách từ nhiều nơi 

trên thế giới. Dạo phố, mua sắm thỏa thích tại Festivewalk. 

Hoặc có thể đến Casino hoành tráng tại Sentosa - thử vận may tại casino hiện đại và lớn nhất Singapore. 

Quý khách tự do mua sắm – tham quan – khám phá ẩm thực tại đây. 

20h00  Xe đón đoàn đưa về lại khách sạn nghỉ ngơi. 

NGÀY 03 SINGAPORE – TP. HCM 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

 Nhẹ  

Buổi sáng 

Sau khi dùng điểm tâm tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. 

Đoàn khởi hành tham quan sân bay quốc tế Changi của Singapore đã 

được nhiều tạp chí và hành khách đánh giá là sân bay tốt nhất thế giới 

thông qua những dịch vụ hàng không đạt chuẩn quốc tế. 

Trước khi làm thủ tục xuất cảnh, đoàn tham quan và chụp hình lưu niệm 

tại Thác nước Vortex HSBC Rain tạo điểm nhấn và cũng là nơi thu hút 

khách tham quan nhất, tại đây quý khách chiêm ngưỡng thác nước trong 

nhà cao nhất thế giới xung quanh được bao bọc bởi khu vườn nhiệt đới. 

Đoàn làm thủ tục về TP.HCM trên chuyến bay (25/11/2019 3K557 SIN - SGN (14:10 - 15:10). Sau khi 

xong thủ tục, đoàn dùng bữa trưa nhẹ với Hamburger tại sân bay. 

Buổi chiều 

Đến sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc chương trình trưởng đoàn chia tay và hẹn gặp lại… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tự các điểm tham quan du lịch có thể thay đổi tùy theo tình hình 

thời tiết và giao thông, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các điểm 

tham quan theo chương trình. 

 



 

 

KHỞI HÀNH 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH (VNĐ/KHÁCH) 

Người lớn 

Từ 12 tuổi trở lên 

Trẻ em 

Từ 02-11 tuổi 

Trẻ em 

Dưới 02 tuổi 

23/11/2019 14.990.000 
13.490.000 4.490.000 

Ngủ chung với người lớn đi kèm 

BAO GỒM :  

 Vé máy bay Jetstar khứ hồi theo đoàn ( SGN – SIN – SGN, tiêu chuẩn hành lý mỗi khách: 7 kg hành 

lý xách tay + 20kg hành lý ký gửi. 

 Thuế phi trường hai nước, phí an ninh, phụ phí xăng dầu. 

 Vé xem chương trình Paris By Night 130 

 Ăn nghỉ tham quan theo chương trình tham quan. 

 Khách sạn 3 sao tiêu chuẩn Singapore. 

 Xe đưa đón theo chương trình. 

 Qùa tặng Du Lịch: Nón du lịch, Nametag 

 Trưởng đoàn và HDV địa phương suốt tuyến. 

 Phí bảo hiểm tai nạn ( Mức bồi thường cao nhất về người là 10.000 USD/khách). 

KHÔNG BAO GỒM:  

 Bữa tối ngày 2 

 Hộ chiếu phải còn hạn trên 06 tháng ( phải còn nguyên vẹn, không chỉnh sửa ). 

 Hành lý quá cước qui định (Theo quy định là 20kg (ký gửi) + 7kg (xách tay)/khách ). 

 Các chi phí cá nhân (phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, phí khuân vác hành lý, …) 

 Tiền típ ướng dẫn viên và tài hxế địa phương      :  3USD/khách/ngày 

 Phí visa nhập cảnh Việt nam (VK + NN)               : 165USD 

 Chi phí phát sinh nếu chuyến bay huỷ trong trường hợp bất khả kháng: thiên tai, thời tiết, đình công. 

 Phụ thu phòng đơn: 3.500.000 VND 

 Lưu ý: 

 Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch 

trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì Cty sẽ giữ quyền thay đổi 

lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường 

những thiệt hại phát sinh. 

 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, du lịch sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ đoàn (15 khách người 

lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 15 khách, cty sẽ có trách 

nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 4 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới, hoặc 

hoàn trả lại toàn bộ số tiền khách đã đăng ký trước đó. 

 Đối với khách hàng từ 70 tuồi đến 85 tuổi, gia đình vá quý khách phải cam kết đảm bảo tình trạng sức 

khỏe với cty chúng tôi trước khi tham gia tour. Nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra trên tout, cty sẽ không 

chịu trách nhiệm dưới mọi tình huống. 



 

 

 Trường hợp quý khách không được xuất cảnh hay nhập cảnh lý do cá nhân. Go World Travel sẽ không 

chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

 Quý khách không được tách đoàn trong suốt chuyến tham quan. 

 Chương trình tham quan kết hợp với mua sắm, trường hợp khách không tham gia các điểm mua sắm 

trong chương trinh thì chịu phí 700.000 vnđ/khách/điểm. 

 


