
 

  



 

 

                                         Thời gian: 05 NGÀY 04 ĐÊM 

                                             Khởi hành dự kiến:  
 

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành 
 
Golden Star Travel hân hạnh được đồng hành cùng Quý khách hàng đến thăm Maldives được mệnh danh là 

“thiên đường du lịch”, nổi tiếng với những hòn đảo tuyệt đẹp cùng những khu nghỉ dưỡng sang trọng. Được hình 

thành từ những dải san hô ẩn hiện dưới làn nước xanh cô ban tuyệt đẹp, Maldives hiện lên như một thiên đường 

tại trốn trần gian. Thiên đường nghỉ dưỡng Maldives với 1.192 đảo san hô, nổi tiếng với những khu nghỉ dưỡng 

sang trọng, là điểm trăng mật lãng mạn nhất và đắt đỏ nhất thế giới sẽ thật sự mang đến cho bạn có một tour 

Maldives tuyệt vời, ý nghĩa và vui vẻ nhất. 

.  

 Điểm nổi bật 

 Hàng Không 5 Sao Singapore Airlines Dịch Vụ Đẳng Cấp Quốc Tế 

 Nghỉ dưỡng tại thiên đường biển đảo Maldives với cát trắng, biển xanh và vô số trò chơi giải trí 

 Khám phá thủ đô Male 

 

NGÀY 1: TP.HCM – SINGAPORE - MALDIVES                                  (Ăn tối trên máy bay)                                    

 
Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất – Ga đi quốc tế. Trưởng 

đoàn Golden Star Travel đón và hỗ trợ quý khách làm thủ tục đón chuyến 

bay chuyến bay của hãng Hàng không tiêu chuẩn 5* Quốc tế Singapore 

Airlines với số hiệu chuyến bay (SQ183 SGNSIN 15:55-18:55) đến phi 

trường Changi, sau đó tiếp tục nối chuyến bay (SQ 452 SINMLE 20:45- 

22:10) đi Maldives. 

Maldives - đất nước được hợp thành từ hàng ngàn hòn đảo san hô lớn nhỏ 

tuyệt đẹp tại Ấn Độ Dương và được du khách yêu biển trên khắp thế giới ưu 

ái phong tặng danh hiệu “Thiên Đường Hạ Giới” vì vẻ đẹp khiến bất cứ ai 

đặt chân đến đây không khỏi ngỡ ngàng. Maldives cũng được mệnh danh là 

“Đảo Quý Tộc” vì với vẻ đẹp hiếm có cùng các dịch vụ đẳng cấp hàng đầu, 

đây là điểm đến lý tưởng có sức thu hút mãnh liệt đối với các siêu sao đẳng 

  

 



 

 

cấp quốc tế như: Leonardo Dicaprio, David Beckham, Tom Cruise,… 

Đến sân bay Ibrahim Nasir, làm thủ tục nhập cảnh. Tàu đưa quý khách 

đến resort 4* nhận phòng nghỉ ngơi. 

 

 

Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn và tự do tận hưởng dịch vụ tại Resort: 

Maldives - vùng đất được mệnh danh là thiên đường cuối cùng trên trái đất, 

nơi ánh mặt trời ấm áp, cát trắng, biển, nước xanh ngắt luôn bao quanh.  

 Quý khách có thể đi tham quan các hòn đảo lân cận gần khu resort, 

tìm hiểu đời sống, cách sinh hoạt của người dân Maldivians trên đảo 

(chi phí tự túc). 

 Sau một ngày ngắm nhìn Maldives trong ánh mặt trời, đến lúc bóng 

hoàng hôn buông xuống Quý khách sẽ cảm nhận được một vẻ đẹp 

rất khác của Maldives.  

 Quý khách có thể đi dạo dọc các đảo san hô, sải bước trên bờ cát 

trắng mịn được bồi đắp bởi trăm triệu vụn san hô. San hô ở biển 

Maldives tuyệt đẹp, không cần phải đi đâu quá xa để thưởng thức 

chúng, chỉ cần đi dọc cây cầu gỗ xuyên suốt resort hay ngay từ bờ 

biển đi bộ ra vài bước, thậm chí ở ngay cửa sổ phòng nghỉ là Quý 

khách có thể tha hồ nhìn ngắm san hô và rất nhiều những chú cá đầy 

màu sắc óng ánh bơi lội ngay xung quanh.  

 Hoặc Quý khách có thể tham gia vào chuyến tàu cánh ngầm ngắm 

hoàng hôn của resort, ngắm những chú cá heo tung tăng bơi đùa 

trong làn song (chi phí tự túc).  

Nghỉ đêm tại khu resort  

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY 2: MALDIVES                                                                                             (Ăn ba bữa) 

NGÀY 3: MALDIVES                                                                              (Ăn ba bữa) 



 

 

 

 

Ăn sáng tại khách sạn.  

 Qúy khách có thể hòa nhịp vào các hoạt động như tập yoga bên hồ 

bơi, massage… 

 Nếu là người thích mạo hiểm, phiêu lưu, Quý khách có thể tham gia 

các hoạt động trên biển như lướt sóng, lặn biển hay lặn bằng ống thở 

(snorkelling)…(Chi phí tự túc).  

 Không cần bơi xa quá 100m, Quý khách có thể tận mắt ngắm các  

loài cá sặc sỡ bơi một cách dạn dĩ không chút sợ sệt giữa những 

nhánh san hô đủ màu.  

 Còn nếu không thích bơi lặn, Quý khách có thể nằm dài trên bờ cát 

trắng muốt, mịn như phấn và tận hưởng ánh nắng ấm áp. 

 

 

NGÀY 4: MALDIVES – SINGAPORE                                                                       (Ăn ba bữa) 



 

 

Quý khách có thể tham gia hoạt động du ngoạn ngắm nhìn toàn cảnh 

Maldives từ trên cao bằng thủy phi cơ (Chi phí tự túc và tùy theo tình 

hình cung ứng của Thủy Phi Cơ tại thời điểm hiện tại). 

Quý khách trả phòng và ăn trưa. Chiều tàu sẽ đưa đoàn tham quan thủ đô 

Male – một trong  những thành phố nhỏ bé nhất thế giới với diện tích vỏn 

vẹn chưa đến 2km2.  

 Đoàn tự do đi tham quan: Đền thờ Hồi giáo Male, chợ cá, Nhà 

thờ Hukuru Miskiiy. 

 Thăm chợ địa phương: đây là trung tâm buôn bán sầm uất nhất 

đất nước với rất nhiều cửa hàng. Quý khách khám phá cuộc sống 

thường ngày của người dân, mua sắm những sản phẩm đặc trưng 

của Madives. 

Sau đó đoàn dùng bữa tối trước khi đoàn ra sân bay Male đáp chuyến bay 

(SQ451 MLESIN 23:25-07:10+1) về lại Singapore. Nghỉ đêm trên máy 

bay. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Đến Singapore đoàn tiếp tục nối chuyến bay (SQ178 SINSGN 09:45-

10:55) về TPHCM.  

Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, chia tay quý khách và hẹn gặp lại quý khách 

ở những hành trình sau cùng với Golden Star Travel. 

  

 

 

 

 

Lưu ý: Trật tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của chuyến đi. Công ty vẫn đảm 

bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan có ghi trong chương trình. 

 

NGÀY 5: SINGAPORE - TP.HCM                                                                                                     



 

 

BẢNG GIÁ TOUR  

(Giá áp dụng cho đoàn….người lớn trở lên) 

CHUYẾN BAY TIÊU CHUẨN GIÁ TOUR 
(VNĐ/ KHÁCH) 

 
 

 
 

Tên khách sạn 
wedsite 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

GIÁ TOUR BAO GỒM  

- Vé máy bay khứ hồi theo đoàn của hàng không ..... (SGN-.....SGN) ....kg hành lý ký gửi + ....kg xách tay. 

- Phí an ninh sân bay,bảo hiểm hàng không thuế phi trường 2 nước (có thể thay đổi lúc xuất vé). 

- Tàu cao tốc và các phương tiện vận chuyển phục vụ tham quan theo chương trình. 

- 03 đêm Resort 4* tiêu chuẩn 2 người một phòng. Trường hợp lẻ khách ở phòng đơn sẽ phụ thu.  

- CÁC BỮA BUFFET theo chương trình 

- Tặng 1 voucher trị giá 20 Đô la Sin cho khách hàng sử dụng mua sắm khi transit tại sân bay Changi – 

Singapore (sử dụng chặng đi hoặc chặng về) 

- Trưởng đoàn Golden Star Travel phục vụ suốt tuyến theo chương trình. 

- Bảo hiểm du lịch Quốc tế suốt tuyến. 

 

 

- Hộ Chiếu (còn hạn trên 06 tháng tính từ ngày kết thúc chuyến đi) 

- Phí phòng đơn (dành cho khách yêu cầu ở phòng đơn). 

- Chi phí dời ngày, đổi chặng, nâng hạng vé máy bay. Trường hợp Quý khách không sử dụng chặng đi của vé 

đoàn theo tour, các chặng nội địa và quốc tế còn lại sẽ bị hủy hoặc không sử dụng chặng về cũng không được 

hoàn do điều kiện của hãng Hàng Không. 

- Nước uống (bia rượu trong bữa ăn), điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định của hàng không. 

- Chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình. 

- Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương  

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM  



 

 

- Visa tái nhập Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài (nếu có) 

 

 

- Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn (sử dụng giường chung với người lớn). 

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 90% giá tour người lớn(Không có chế độ giường riêng). 

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 100% giá tour người lớn (Có chế độ giường riêng). 

- Trẻ em đủ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn. 

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Hotline:         ………………………………… (Mr/Mrs/Ms:…………………..) 

Email:           ……………………………………………………………………. 

Skype/zalo:   ………………………………………………................................ 

 

 

Sự hài lòng của Qúy Khách là Thành Công của Chúng Tôi! 

                                                                

 
        

GIÁ TOUR TRẺ EM  


