
 
 
 
 
 

Chương trình 7 ngày 6 đêm 
HỘI NGHỊ CHẤT LƯỢNG CHÂU Á   

(ANQ CONGRESS 2014) &   
THAM QUAN SINGAPORE – MALAYSIA  

Ngày khởi hành: 04/08/2014 (Thứ 2) * Ngày trở về: 10/8/2014 (Chủ nhật)  
 
 

CHUYẾN BAY DỰ KIẾN:  
 
NHÓM HÀ NỘI:  
04/08: VN663: HÀ NỘI – SINGAPORE 07:45 – 11:55  
10/08:  VN680:  KUALA  LUMPUR  –  HÀ  NỘI  19:10  –  
21:15  
 

NHÓM TP.HCM:  
04/08 VN651: SÀI GÒN – SINGAPORE 09:15 – 12:10  
10/08:  VN674  KUALA  LUMPUR  –  SÀI  GÒN  20:00  –  
20:50  
 

 Ngày 1: TP.HCM/HÀ NỘI – SINGAPORE (Ăn tối) 
NHÓM HÀ NỘI:  
06:00 Quý khách tập trung tại sân bay quốc tế Nội Bài làm  
thủ tục đáp chuyến bay VN 663 đi Singapore. Quý khách ăn  
trưa trên máy bay. 
11:55  Quý  khách  đến  Singapore,  chờ  15  phút tại sân  bay  
Changi nhập chung nhóm TP.HCM.  
 
NHÓM TP.HCM:  
07:00  Quý  khách  tập  trung  tại  sân  bay  quốc  tế Tân  Sơn  
Nhất,  làm  thủ  tục  đáp  chuyến  bay  VN  651  đi  Singapore. 
Quý khách ăn trưa trên máy bay. 
12:10 Quý khách đến Singapore, nhập chung nhóm Hà Nội 
tại sân bay Changi.  
 
Xe  và  hướng  dẫn  viên  địa  phương  đón  và  đưa  đoàn  vào  
trung  tâm  thành  phố.  Quý  khách  đi  tham  quan  thành  phố 
Singapore xinh đẹp:  

� Parliament House - Tòa  nhà Quốc Hội. 
� Công  viên  Merlion Quý  khách  sẽ  chiêm  

ngưỡng biểu  tượng  Sư  Tử  Biển được  đặt tại  cửa  sông,  
khánh thành ngày 15/09/1972.  

� Nhà hát Victoria, Esplannad: nhà hát hình trái sầu  
riêng nổi tiếng của Đảo Quốc Sư Tử.  
Buổi tối quý khách dùng bữa tối tại  nhà  hàng địa phương,  
sau đó tự do khám phá Singapore về đêm. 



 
 
Nghỉ đêm ở Singapore. 
 

Ngày 2: SINGAPORE (Ăn ba bữa)  
Sau bữa sáng, đoàn khởi hành đi tham quan: 

� Vườn  bách  thảo  Botanic  garden:  hình  ảnh  thu  
nhỏ của những công viên sum suê trên hòn đảo nhiệt đới  
này. Trải dài trên khu đất rộng 52 hecta và gần trung tâm  
thành phố, khu vườn trưng bày nhiều bộ sưu tập thực vật 
độc đáo, bao gồm cả những mẫu thực vật quý hiếm, cho  
thấy  đời  sống  thực  vật  phong  phú  và  đa  dạng  ở Vườn  
bách thảo Singapore. 

� Garden  by  the  Bay  (Chụp  hình  bên  ngoài) –  
một  khu    vườn  với  những  nhà  kính  rộng  lớn  được  xây  
dựng trên ý tưởng tập hợp nhiều loại thực vật quí hiếm  
trên toàn thế giới với những điều kiện sống khác biệt về 
sống chung tại  khu  vườn,  giống  như  hình  ảnh đất nước  
Singapore với những dân tộc khác nhau cùng sinh sống  
và  làm  việc.  Các  siêu  cây  này  có  khả năng  lấy  năng  
lượng vào ban ngày và tự phát sáng vào ban đêm. 

� Diamond  Industry  –  nơi trưng  bày  và  bán  các  
mẫu nữ trang tinh xảo. 

� Cửa hàng dầu & collagen – nơi bày bán các loại 
dầu nóng và thực phẩm chức năng nổi tiếng.  
Quý khách dùng bữa trưa BBQ Hàn Quốc, khởi hành ra  
đảo Sentosa, tham quan:   

� Bảo  tàng  Sáp  -  nơi  trưng  bày  những  tượng  sáp  
với tỉ lệ 1:1 giống y như người thật. 
Ăn  tối tại  nhà  hàng,  đoàn  đến  tham  quan,  mua  sắm  tại 
toà  nhà  giải  trí phức  hợp  nổi  tiếng Marina  Bay  
Sands & thưởng  thức  chương  trình Nhạc  Nước: MBS  
Wonderfull Light Show hoàn  toàn  mới với  những  hiệu  
ứng  ánh  sánh  tuyệt vời,  sống  động,  vô  cùng  bắt mắt trên  
nền  nước  phun  trào,  kết  hợp  cùng  âm  nhạc  của  dàn  giao  
hưởng  nổi  tiếng  đến  từ Singapore  và các  nước  trong  khu  
vực.   
Nghỉ đêm ở Singapore.  
 

Ngày 3: SINGAPORE – HỘI NGHỊ (Ăn sáng, tối) 
Quý  khách  ăn  sáng  ở  khách  sạn.  Sau  đó  xe  đón  đoàn  dự 
hội nghị. Đoàn ăn trưa tại hội nghị.  
Buổi tối xe đón đoàn đi ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi. 
 
Ngày 4: SINGAPORE – HỘI NGHỊ (Ăn sáng) 
Quý khách ăn sáng ở khách sạn. Sau đó xe đón đoàn dự 
hội nghị. Đoàn ăn trưa và ăn tối Gala Diner tại hội nghị.  
Buổi tối xe đón đoàn về khách sạn nghỉ ngơi. 
 
Ngày 5: SINGAPORE – HỘI NGHỊ (Ăn sáng, tối)  
Quý khách ăn sáng ở khách sạn. Sau đó xe đón đoàn dự 
hội nghị (Tham quan công nghiệp) Đoàn ăn trưa tại  địa  
điểm tham quan công nghiệp.  
Buổi tối xe đón đoàn đi ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi. 



 
 
Ngày  6:  SINGAPORE  –  KUALA  LUMPUR  (Ăn  ba  
bữa)  
Quý  khách  ăn  sáng  tại khách  sạn  và  khởi  hành  đi Kuala  
Lumpur. Quý khách ăn trưa ở nhà hàng và tham quan:  

� Cung  điện  Hoàng  Gia  -  King’s  Palace được  bao  
quanh bởi một công  viên xinh đẹp, những bãi cỏ  xanh  và  
hồ nước thơ mộng. Đây là nơi ở chính thức của Di-Pertuan  
Yang Agong.   

� Chùa  bà  Thiên  Hậu  ngôi  chùa  linh  thiêng  ở 
Malaysia.  

� Nhà  thờ  Hồi  giáo  Quốc  gia được  xây  dựng  theo  
lối kiến trúc độc đáo là một ngọn tháp cao 73-mét và một 
mái nhà ngôi sao 16 – cánh bê tông chính. Hình ảnh chiếc  
dù đồng nghĩa với các vùng nhiệt đới, mái nhà chính là gợi 
nhớ của một chiếc dù mở, một gấp nắp của tháp. 

� Cửa hàng Chocolate: với những viên Socola được  
chế biến cùng Xoài, Dâu Tây, Dừa, 

� Ngắm cảnh và chụp hình tại tháp Đôi (không vào  
trong)  

� Mua sắm tại trung tâm thương mại KLCC  
Quý khách ăn tối và nghỉ đêm ở Kuala Lumpur.  
 
Ngày 7: KUALA LUMPUR (Ăn sáng, trưa)  
Ăn sáng tại khách sạn, trả phòng. Xe đưa đoàn tham quan:   

� Động Batu là thánh địa của cộng đồng  Ấn giáo tại 
Malaysia  

� Cửa  hàng  đá  đen  với  trang  sức  làm  từ Đá  đen  
phong thuỷ nổi tiếng. 

� Cửa hàng đặc sản địa phương: với loại Sâm Tống  
Cát A-li nổi tiếng tốt cho sức khoẻ. 
Qúy khách dùng bữa trưa và sau đó tham quan: 
Thành  Phố  mới Putrajaya  -  Trung  Tâm  Hành  Chánh  
mới của  Malaysia  với  những  địa  danh  du  lịch  nổi  tiếng  
như: Nhà thờ Hồi giáo Putra, Văn phòng Thủ tướng, Trung  
tâm hội nghị. Putrajaya còn  được xem là Thành phố  thông  
minh đẳng cấp thế giới và có môi trường làm việc vô cùng  
hiện đại: không ô nhiễm môi trường, không tệ  nạn, không  
có lạc hậu, không có khái niệm ngu dốt và dân cư thì được  
tinh lọc rất kĩ lưỡng.    
 
Xe  đưa  đoàn  ra  sân  bay  đáp  chuyến  bay  về  TP.HCM/Hà  
Nội.   
 

NHÓM HÀ NỘI:  
19:10 Đáp chuyến bay VN 680 (19:10 – 21:15) về lại Việt Nam.  
21:15 Đến sân bay Nội Bài, quý khách tự túc về nhà. Kết thúc chuyến tham quan.   
 
NHÓM TP.HCM:  
20:00 Đáp chuyến bay VN 674 (20:00 – 20:50) về lại Việt Nam.  
20:50 Đến sân bay Tân Sơn Nhất, quý khách tự túc về nhà. Kết thúc chuyến tham quan.   



 
 
 
 
 
 

Giá tour/khách   
 
(từ 15 khách người lớn trở lên)   

 
 
Giá tour:  

 
 

KHỞI HÀNH SÀI GÒN  
 

17.800.000  
VNĐ/khách  

 
 
 
 
 
 
KHỞI HÀNH HÀ NỘI 

 

18.800.000  
VNĐ/khách  

 
NHỮNG ĐIỂM MUA SẮM BẮT BUỘC TRONG CHƯƠNG TRÌNH:  

� Xưởng chế tác Kim cương ở Singapore   
� Cửa hàng dầu & collagen ở Singapore 
� Cửa hàng Chocolate ở Kula Lumpur  
� Cửa hàng trang sức ở Kula Lumpur  
� Cửa hàng đặc sản địa phương ở Kula Lumpur  
� Trung tâm thương mại KLCC ở Kula Lumpur 

 
Giá bao gồm: 

� Vé máy bay khứ hồi HAN/SGN – SIN//KUL – HAN/SGN theo đoàn hạng phổ thông. 
� Phí an ninh sân bay, phí xăng dầu, thuế phi trường, có thể thay đổi lúc xuấ 
� Bảo  hiểm  du  lịch.  Mức  bồi  thường  tối đa  là  210.000.000VND/trường  hợp.  Mọi  vấn  đề  liên  quan  đến  

bảo hiểm sẽ do Cty bảo hiểm chi trả.  
� Tiền tip cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương: 65.000 VNĐ/khách/ngày 
� Khách sạn 3 sao, dựa vào giá (phòng đôi hoặc phòng ba vì lý do giới tính).  

� Khách sạn ở Singapore: MARRISON hoặc tương đương 
� Khách sạn ở Kuala Lumpur: IBIS STYLE hoặc tương đương 

� Ăn uống, tham quan, vận chuyển như chương trình.  
� Hướng dẫn viên suốt tuyến kinh nghiệm, nhiệt tình đi từ Việt Nam.  
� Quà tặng của Carnival: nón, túi du lịch, túi đeo hộ chiếu, bao da hộ chiếu.  

 
Giá không bao gồm:   

� Hộ chiếu (còn giá trị ít nhất 06 tháng tính đến ngày về Việt Nam)  
� Tham quan ngoài chương trình, chi phí cá nhân, hành lý quá cước, giặt ủi, điện thoại ….  
� Phụ thu cho phòng đơn 7.990.000 VNĐ 
� Phụ thu phí xăng dầu tăng tại thời điểm xuất vé (nếu có).  

 
Ghi chú:   

� Giá tour chỉ mang tính chất tham khảo, tất cả các dịch vụ vẫn chưa được đặt.  
� Do tính chất là đoàn đi dự hội nghị kết hợp tham quan (khách lẻ), Carnival sẽ có trách nhiệm thu nhận  

khách cho đủ đoàn (10 khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới  
10 khách, công ty có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 04 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày  
khởi hành mới, hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho khách đã đăng ký trước đó. Giá tour áp dụng cho đoàn từ 
15 khách người lớn trở lên, nếu dưới 15 khách, quý khách vui lòng đóng phụ thu.  

� Giá tour không áp dụng vào dịp lễ, tết, hội chợ của 2 nước.  
� Do  chi phí xăng  dầu  có  thể tăng  vào  thời điểm  xuất vé  mà  không  được  báo  trước.  Chúng  tôi sẽ  xuất  

trình công văn của hàng không về việc tăng phụ thu (nếu có) và xin đề nghị khách cho tăng giá tương ứng.  
� Tùy vào tình hình thực tế, thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm  

bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu.  
� Do  các  chuyến  bay  phụ  thuộc  vào  các  hãng  hàng  không  nên  trong  một số trường  hợp  giờ  bay  có  thể 

thay đổi mà không được báo trước.  
� Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai, thời hạn cấp visa của Lãnh sự quán hoặc  

do thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa, thì công ty du lịch sẽ 
giữ  quyền  thay  đổi lộ  trình  vì  sự  thuận  tiện,  an  toàn  cho  khách  hàng  và  sẽ  miễn  trừ  trách  nhiệm  bồi  thường  
những thiệt hại phát sinh.  



 
 
� Quý khách tự chịu trách nhiệm trong những trường hợp vi phạm vào các điều khoản quy định về thủ tục  

xuất – nhập cảnh tại các nước sở tại và nếu bị từ chối nhập cảnh trong trường hợp này công ty du lịch sẽ không  
hoàn lại bất kỳ chi phí nào, Quý khách tự chịu chi phí phát sinh nếu có.  

� Chương trình  tour là  du lịch trọn  gói kết  hợp  tham quan  mua sắm,  khách  hàng  không tự ý tách đoàn,  
các dịch vụ không sử dụng sẽ không được hoàn lại. Các chi phí phát sinh do khách hàng tự thanh toán.  

� Quý khách  mang thai xin vui lòng báo  cho  nhân viên  bán  tour ngay tại thời điểm đăng  ký để được tư  
vấn thêm thông tin. Không nhận khách mang thai từ 3 tháng trở lên đối với tour đi Singapore và 5 tháng trở lên  
đối với các tour còn lại.  

� Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng  
như không bao gồm trong chương trình, các điều kiện hủy tour....   

 
***  

Carnival Group Kính Chúc Quý Khách Một Chuyến Đi Vui Vẻ! 
 
 
GHI CHÚ: 
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ANQ 2014 TRONG 3 NGÀY 06, 07 VÀ  
08 THÁNG 8 NĂM 2014 XEM PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 
 


