Công ty VietSing24h Singapore kính chào quý khách
Đặt phòng xin liên hệ:
Mr.Tuấn: +65 9369 6529
Email: info@nhasing.com
YIM: nguyenthetuan74 | nhasing
Skype: VietSing24h1
Website: http://nhasing.com

Facebook Page:

https://www.facebook.com/VisitSingapore
DU LỊCH HÈ HÀ NỘI - SINGAPORE
(Lịch trình mẫu dành cho khách của NhaSing tham khảo. Thời gian: 6 ngày 5 đêm)

NGÀY 1

(Thứ 5 ngày 28/6/2012):

HÀ NỘI – SINGAPORE

10h00 – 10h30:

Ăn trưa tại nhà. Đi taxi đến sân bay Quốc tế Nội Bài.

11h00 – 12h00:

Khởi hành từ nhà 11h00 Check in tại sân bay Quốc tế Nội Bài; Làm thủ tục chuyến bay 3K544 đi
SIN Có thể mua đồ ăn thêm tại sân bay sau check in.

12h30 – 13h05:

Khởi hành hồi 13h05 (Giờ HN) - Thời gian bay 2h30.
Điền thông tin vào giấy nhập cảnh. Lấy bản đồ SIN tại sân bay.

17h30 – 18h00:

Tới phi trường Changi 17h30 (Giờ SIN) – Nhà ga số 1. Nhận hành lý ký gửi.
Mua thẻ M1 và nạp tiền. Mua đồ ăn KFC cho Tytit tại quầy sân bay.
Đi taxi về Nhasing tại 1-10, 81 Canvenagh Roart Singapore (beside Istana Palace).
Điện thoại: Mr Tuấn – 65 83829323 hoặc 65 93696529

18h30 – 19h00:

Check in tại NhaSing 81 Cavenagh.

19h00 – 21h00:

Đi bộ ra MRT đi ăn tối. Ăn tối tại nhà hàng trên tầng 5 (313 Sommerset)

21h00 – 23h00:

Thăm quan tại cửa hàng phố Orchard. Mua hoa quả tại siêu thị cho ngày hôm sau.

NGÀY 2

(Thứ 6 ngày 29/6/2012):

SENTOSA - CÁ HEO - NHẠC NƯỚC

07h30 – 08h30:

Ăn sáng tại Nhasing. 10h USS mới mở cửa nên căn giờ cho chính xác.

08h30 – 12h05:

Khởi hành đi đảo Sentosa: Universal Studios Singapore (USS), nhạc nước, (mang theo đồ bơi).
Đi xe cáp treo sang đảo Sentosa và ngắm đỉnh Faber từ trên cao.
Mua vé xem biểu diễn cá heo (Dolphin Lagoon) giá vé: S$25.90 / Adult; S$17.60 / Child (3-12
years old); Sáng chỉ có suất 11h, phải canh đúng.
Mua vé vào công viên bướm côn trùng (Butterfly Park): $16 / Adult; S$10 / Child (3 - 12 years old)

12h05 – 13h30:

Ăn trưa tại nhà hàng ở Sentosa (tham khảo….)
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13h30 – 18h00:

Thăm thế giới dưới mặt nước (Underwater World) có hàng trăm loài sinh vật biển
Vào thăm thế giới dưới mặt nước (Underwater World) không cần mua vé vì khu này đã bao gồm
Dolphin Lagoon ở trên.
Universal Studios Singapore (USS), Mua vé chơi trò Boat Loading tại công viên kỷ Jura (mang sẵn
áo mưa từ VN) giá vé …..
Mua vé xem phim 4D giá: S$18 / Adult^ ; S$11 / Child*
Tắm biển tại bãi Palawan ở Sentosa.

18h00 – 19h00:

Ăn tối tại Vivi hoặc tại NhaSing (Nếu không xem nhạc nước).

20h00 – 22h00:

Thưởng thức chương trình nhạc nước đặc sắc của Singapore Song of the Sea.
Chương trình nhạc nước diễn ra với thời lượng 15 phút. Thời gian: 7.40pm and 8.40pm Daily.
Additional show at 9.40pm on 6 April 2012 and every Sat. Không có show 5h chiều.
Dạo chơi ở Vivo City – Mua đồ ăn tại siêu thị cho ngày hôm sau.
Ngày này nên xem Song of và Crane Dance, không nên bỏ qua để về NhaSing làm gì cả.

NGÀY 3

(Thứ 7 ngày 30/6/2012):

VƯỜN CHIM JURONG – ZOO – NIGHT SAFARI

07h30 – 08h30:

Ăn sáng tại NhaSing.

08h30 – 13h20:

Khởi hành đi vườn chim Jurong (mang theo ô, mũ).
Mua vé vào vườn chim: Thưởng thức nghệ thuật của các “ngôi sao lông vũ” giá vé ….

13h25 – 15h00:

Ăn trưa và nghỉ ngơi tại đây.

15h05 – 17h00:

Đi taxi và bus ra Zoo. Đến Zoo chỉ xem show voi với Animal Friend đến chiều, giữa 2 show tranh
thủ cho các con chơi ở khu Wet play

17h05 – 20h30:

Taxi ra tàu điện ngầm về 313 Summerset ăn tối. Mua sắm đồ tại đây (rất nhiều đồ giảm giá)

20h35 – 23h00:

Thăm quan tại cửa hàng phố Orchard. Mua đồ ăn tại siêu thị cho ngày hôm sau.

NGÀY 4

(Chủ nhật ngày 1/7/2012):

CHINATOWN – NHÀ QUỐC HỘI – TRƯỜNG ĐẠI HỌC

07h30 – 08h30:

Ăn sáng tại NhaSing.

08h30 – 12h00:

Đi tàu điện ngầm đến Chinatown. Dạo chơi và mua sắm đồ lưu niệm ở đây (mình không mặc cả
được món đồ nào cả - toàn mua theo giá niêm yết)

12h00 – 13h00:

Ăn trưa Cơm gà Hải Nam: Hong Lim Market & Food Centre, 531A Upper Cross Street.

14h00 – 18h00:

Đi thăm chùa răng phật (Buddha Tooth Relic), Đền Sri Mariamman và Nhà thờ hồi giáo Jamae đều
nằm trên Đường South Bridge.

18h00 – 20h00:

Đi thăm Nhà quốc hội và một số trường đại học

20h00 – 23h00:

Ăn tối 313 Summerset . Mua đồ ăn tại siêu thị cho ngày hôm sau.
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NGÀY 5

(Thứ 2 ngày 1/7/2012):

BOTANIC GARDEN – MERLION PARK – MARINA

07h30 – 08h30:

Ăn sáng tại NhaSing.

08h30 – 12h00:

Vườn bách thảo (Botanic Garden): Một khu vườn trải rộng trên diện tích 52ha với hàng ngàn loại
thảo mộc. Botanic thì free, còn vào vườn lan mới mất vé.
Mua vé vào vườn lan (Orchid Garden) với hơn 20.000 cây hoa lan trưng bày trong khuôn viên
vườn bách thảo giá vé ……

12h00 – 13h00:

Ăn trưa tại Botanic.

14h00 – 18h00:

Đi thăm Tòa Thị Chính, Nhà Quốc Hội, Suntec city, Công viên Sư Tử Biển – Merlion Park (được
đặt tại cửa sông), chụp hình lưu niệm với nhà hát Victoria splanade hình quả sầu riêng.
Đi thăm một số trường Đại học SIN (…) Cầu xoắn ốc, Marina hay Suntec đều đẹp

18h00 – 20h00:

Ăn tối tại 313 Summerset, (mua sắm được giảm giá rất nhiều)

20h00 – 23h00:

Thăm quan cửa hàng phố Orchard. Mua đồ ăn tại siêu thị cho sáng hôm sau.

NGÀY 6

(Thứ 2 ngày 2/7/2012):

SINGAPORE – HÀ NỘI

07h30 – 08h30:

Ăn sáng tại NhaSing.

09h30 – 11h00:

Taxi ra sân bay Changi, làm thủ tục check in sớm để mua đồ tại cửa hàng miễn thuế.

12h00 – 12h05:

Khởi hành chuyến bay 3K543 về HAN hồi 12h00 (Giờ SIN) - Thời gian bay 2h30.

14h25 – 15h00:

14h25 Làm thủ tục check out tại sân bay Nội Bài. Ăn xúc xích hoặc ... mua tại quầy sân bay.

15h00 – 15h30:

Đi taxi về HAN kết thúc hành trình du lịch Hè.

.
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