
 خط خدمة العمالء اخلاص هبم Genius لدى عمالء
 110151 8 800 :الرقم احمللي

 7925 3684 20 44+ :أثناء سفرك أو من سنغافورة

 YEEJCW  - 341414191232احلجز رقم

 المقعد البوابة المدة الوصول اإلقالع جزرقم الح التاريخ رقم الرحلة إلى من 
 36A   م :8٩٥٤ م ٠٥:٩ YEEJCW# أغسطس ٤ 8621 الرياض القصيم
 37K 3/ الوصول6 1٥3٩ م 3٥3٩ ص YEEJCW 6٥٩٩# أغسطس : 132 شانقي الرياض
 37H 3 :1٥٩ م :1٥٩ م ٥٩٩: YEEJCW# طسسأع8٤ 138 الرياض شانقي
 41A   ٩2٥:٩ ٩:٥:٩ YEEJCW# أعسطس:8 1271 القصيم الرياض

  

 اإلفطار اإللغاءفرصة  الضرائب املبلغ السريالرقم  رقم احلجز اسم الفندق اليوم

 اإلقالع يوم  ٤
: Ramada Singapore at 

Zhongshan Park 
  S$ 307.80 

=1٤٤ 
أغسطس،  3حىت  88%

 م  88٥:٠ :6٩8
  S$ 23.60اإلفطار 
 املغادرة 6+

2       
 كواي كالرك نوفوتيل 8

克拉码头诺富特酒店 
  446 S$ 88% 6٩8 أغسطس، 8 حىت: 

م 88٥:٠  
 وجبة اإلفطار سيكون

03 S$ 

1       
٠   446 S$ 88%  وجبة اإلفطار سيكون 

03 S$ 
8٩       

88 ONE°15 Marina Club 
Singapore 

新加坡ONE°15滨海俱乐部 

  248 S$ 
 لاير216

  8  ،6٩8أغسطس: 
 ٩م  88٥:٠

 

 مارينا باي ساندز 86
新加坡滨海湾金沙酒店 

 لاير٠٩٩  
 الضريبة٥

 لاير68٩

8878 ٪
عند إلغاء 

 احلجز 
 دوالر 6٩٩

أغسطس،  ٠حىت 
 م 88٥:٠ :6٩8

سعر وجبة اإلفطار 
 S$ 48.25سيكون 

للشخص الواحد يف 
 الليلة الواحدة.

83 The Pod - Boutique Capsules豆
荚 - 精品胶囊旅馆 

 لاير866  
 %88الضريبة ٥ 

 من سعر املبلغ
 :678سعر الصرف٥

أغسطس،  ٠حىت  88%
 م  88٥:٠ :6٩8

 

الغرفة يشمل سعر 
 وجبة اإلفطار الصباحي

 العودة ألرض الوطن 8٤



 

 ابوعزيز رابط جملمعات األسواق مميز رابط معامل اجلذب من قوقل
 اقات التخفيض يف سنتوساشرح بط خارطة رائعة ألهم أماكن املزارات أهم أماكن التسوق شعبية
 لياتموقع سنتوسا للفعا خارطة أخرى موقع عاملي لتذاكر املزارات

  أهم أماكن التسوق يف سنغافورة 
 

واصالت اجلزيرة كافة على احلافالت ومرتو األنفاق والتخفيضات يف ( اليت متنحك إمكانية الوصول إىل مThe Visitor’s Cardو أفضل وسيلة الستكشاف سنغافورة هي من خالل بطاقة الزائر)
دوالر سنغافوري وميكن طلبها ودفع قيمتها وسوف يتم توصيلها للفندق الذي تنزل هبو حىت إن مل تستخدم  38جممعات التسوق واملطاعم واملناطق السياحية وحىت الفنادق واملنتجعات ويبلغ سعرها 

( املوجودة يف أغلب TransitLink Ticket Sales Office% للجوالت السياحية تتوافر التذاكر يف أي من مراكز بيع تذاكر ترانسيتلينك )٤٩تعطي حلاملها ختفيض  املواصالت فإن البطاقة

 ليالا  العشاء املغرب العصر الظهر الصبح 

 1-8٩ 8٩-86 86-8 ٤-: 2-8 8-1 1-8٩  

 املغادرة بإذن اهلل تعاىل ٤
 العشاء وجولة راحة الوصول    :
فطور  2

 ومسبح
 جسر احللزون الساعة   جممعات املستشفى

The Helix 
Bridge 

 جممعات باص سياحي

فطور  8
 حومسب

 MacRitchie  املستشفى
Nature 
Trail 

)حديقة عامة 

  تحتاج لمشي(

*National 
Orchid 

Garden + 
 احلدائق النباتية

 Marina Bay 
 املرسى والبحرية

  

Duck & Hippo 
Tours 

Suntec 
Convention 

& 
Exhibition 

Center 
فطور  1

 ومسبح
 طريق أورشارد املستشفى

Orchard 
Road 

- Isetan 
- C.K Tangs 

Takashimaya 
Metro جممعات

بوجيز وسن تيك 
 سييت.

ION Sky$ احلي الصيين 
Chinatown 

 رحلة هنرية

متحف 2$
 سنغافورة الوطين
National 
Museum 

of 
Singapore 

باص 

 DUCKtours مائي

أطول نافورة مع 
 األصابع

 جممعات

 اليوم الوطين ٠

فطور  8٩
 ومسبح

 Flower# جممعات املستشفى
Dome 

قة الزهور حدي*
 املغطاة

 Cloud 
Forest           

Marina Bay 
Golf Course 

 األشجار العجيبة*
Gardens By 

The Bay  

متحف أرت #
ساينس بـ مارينا 

 باي ساندز
ArtScience 
Museum at 

Marina 
Bay Sands 

 جممعات

 ( التلفريك-التمثال  –االستوديو + األلعاب  – الربج –املعلق  –التلفريك  –الشاطئ  –( سانتوسا )األستوديو Jurong Bird Park)قبلها ٥ #حديقة جورونج بريد بارك 88
86 )Marina Bay Sands Skypark   حديقة النباتات  –الفندق ) اجملمعات التجارية-  
      الفندق 83
    املطار   8٤

https://www.google.com.sa/search?q=city+tours+singapore&espv=2&biw=1366&bih=659&ei=SK64VdvzN8HEUqm7mqgH&start=0&sa=N
https://www.google.com.sa/search?q=city+tours+singapore&espv=2&biw=1366&bih=659&ei=SK64VdvzN8HEUqm7mqgH&start=0&sa=N
http://www.tours4arab.com/vb/showthread.php?t=1740
http://www.tours4arab.com/vb/showthread.php?t=1740
http://www.aboaziz.net/blog/?p=2052
http://www.aboaziz.net/blog/?p=2052
http://www.sea7htravel.com/2014/08/best.shopping.in.singapore.html
http://www.sea7htravel.com/2014/08/best.shopping.in.singapore.html
http://www.city-sightseeing.com/documents/tours/1236.pdf
http://www.city-sightseeing.com/documents/tours/1236.pdf
http://artravelers.com/c/884281
http://www.viator.com/Singapore/d18-ttd
http://www.viator.com/Singapore/d18-ttd
http://www.ducktours.com.sg/pdfs/map_hippo.pdf
http://www.ducktours.com.sg/pdfs/map_hippo.pdf
http://www.sentosa.com.sg/en/attractions/
http://www.irhal.com/ar/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
http://www.irhal.com/ar/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9.html


 Singaporeىن مطار شانغي سنغافورة رقم واحد )( يف مبTourist Travel Card Boothsحمطات املرتو وحمطات احلافالت حىت سبعة أيام مقدما، ويف كبائن بطاقات سفر السياح )
Changi Airport Terminal 1 (. 88)كابينة  6(واملبىن 2( )كابينة 

 

- China town / little Indian 
 Arab Road -مطاعم عربية ومعسالت وكل االكل حالل 

- Orchard Road 
- Clarky Quay / Singapore River (afternoon & 

night)o 
- Boat Quay : (afternoon & night)o 

 منطقه سهر مع جولة عل النهر ملشاهدة الكشافات املضائة من االبراج الثالثة
 ومطاعم ورقص شرقي ودي جي وكافيهات ومعسالت يف بعض االماكن

 فيها مطعم ايراين امسه شريازي ومطعم مغريب حالل
- Night safari / River safari / Singapore Zoo 

 بالنايت سفاري النو احليوانات نامية وغري حممسة واخليار لكمما انصح 
- Fly & Harber Cruise or Starlite Dinner Cruise  

 ركوب العجلة الكبرية مثل لندن اي ملشاهدة سنغافورا 
- Marina bay sand hotels  ملشاهدة  6الذهاب اىل الربج رقم

 سنغافورا من االعلى
 ء الفندقومشاهدة املسبح فقط لنزال

- Gardens by the Bay احلديقة املغلقه كبرية جدا ورااائعة 
- Marina Square Mall  مول رائع للتسوق مع جولة بقارب صغري

 داخل حبريه داخل املول
- Jurong bird park  

 حديقه الطيور
- Merlion Park  

 نافوره االسد من اهم معامل سنغافورا توجد حوهلا كافيهات عل البحر
- National orchid garden 

حديقه كبرية جدا فيها مطاعم وكافيهات وفيها حبريات وشالالت وانواع 
 االشجار والزهور

Sentosa Island 
 جزيرة سنتوزا

Universal Studios 
 يونيفريسال استديو

Mall 
Vivo Mall 

 مول كبري جدا وفيه قيطار يوصلكم اىل سنتوزا
 وفيها سفينه كروز

- GREAT WORLD CITY MALL : Amazonia 
(level3) for kids 

 3مول كبري للتسوق وفيه مالهي اطفال يف الدور ال
ion mall 

 مول مجيل للتسوق
- Central Quay Mall : (lock up your love)o 

 مول مجيل فيه هنر خارجي ومنطقه القفال احلب
 

 tours busبالنسبة لل 
 ماحسيت اين احتاج اطلع فيه بس هوا ياخذك جولة عامة على البلد

 "  SNOW Cityـ مدينة الثلج "  ٤
 2٥3٩صباحاا وحىت  8٩٥3٩مواعيد العمل ٥ من الساعة 

 مساءاا ..
دوالر سنغافوري للشخص  86ر التذكرة ٥ ملدة ساعة سع

 الواحد ..
 دوالر سنغافوري .. 81ملدة ساعتني 

 "  ESCAPEـ املدينة الرتفيهية "  :
 مواعيد العمل ٥ فقط يومي السبت واالحد ..

 مساءاا .. 1صباحاا وحىت  8٩من الساعة 
 دوالر سنغافوري للشخص الواحد .. 32سعر التذكرة ٥ 

 ة األوركيد الوطنيةـ حديق 2
 مساءاا .. 8صباحاا وحىت  1٥3٩مواعيد العمل ٥ من 

 دوالر للشخص الواحد .. :سعر التذكرة ٥ 
 " .. Handreson Bridgeـ جسر هندرسون "  8
 " .. Forest Walkـ ممشى الغابة "  1
 Singapore Botanicـ حديقة سنغافورة النباتية "  ٠

Gardens .. " 
 

 ق السياحية يف سنغافورة ..ثالثاا ٥ املناط
 
 " China Townـ احلي الصيين "  8
 "  Little Indiaـ احلي اهلندي "  6
 " Arab Streetـ شارع العرب "  3
 "  Calarkeـ منطقة كالركي "  ٤

 منطقة رومنسية جداا ..
 حتتوي الكثري من املقاهي واملطاعم ..

 SENTOSA MAGIXـ سينما رباعية األبعاد "  1
4D " 

 مساءاا .. ٠صباحاا حىت  8٩مواعيد العمل ٥ من 
 دوالر سنغافوري للشخص الواحد .. 82تذكرة الدخول ٥ 

 
 SANTOSA LUGE & SKY RIDEـ  ٠

 مساءاا .. 2صباحاا حىت  8٩مواعيد العمل ٥ من الساعة 
 تذكرة الدخول ٥ 

Luge / 15 .. دوالر سنغافوري للشخص الواحد 
Sky Ride  ر سنغافوري للشخص دوال ٤/ ذهاب فقط

 الواحد ..
 دوالر للشخص الواحد .. 2ذهاب وعودة 

 "  THE MERLIONـ متثال األسد "  8٩
 مساءاا .. 1صباحاا حىت  8٩مواعيد العمل ٥ من الساعة 

 دوالر سنغافوري للشخص الواحد .. 1تذكرة الدخول ٥ 
 

 THE FLYINGـ العروض البهلوانية "  88
TRAPEZE " 

ـــــــاج ..  سادساا ٥ املســـ
وكذلك يف متوفر يف أغلب اجملمعات التجارية 

 املطار ..
 " Kenkoمساج كينكو " 

 موجود يف املارينا سكوير ..
 ممتاز ورائع وبالذات مســــــاج القدمني ..

دوالر  1٩ـ  2٩أسعار املســــــاج ترتاوح بني 
 سنغافوري ..

ــلة ــرحة للرحـــــــ  الربنــــــــامج املقتــــــــــ
 مساءاا  ٥3  3٩الساعة 

 اليوم األول
 م 6٩86يناير  68ت السب

 الراحة بالفندق ..
 استكشاف الفندق ..

 جولة يف منطقة املارينا اجملاورة للفندق ..
 والعشاء هبا أو اإلنتقال لـ شارع العرب ..

 اليوم الثاين
 م 6٩86يناير  66األحد 

 الفرتة الصباحية ٥
جولة يف احلي الصيين واحلي اهلندي وحديقة 

 األوركيد ..
 ة ٥الفرتة املسائي

 رحلة املنطاد ..
 رحلة حبرية بالكروز ..

 هناية اليوم ٥
 شارع العرب أو منطقة كالركي أو املارينا ..

 اليوم الثالث
 م 6٩86يناير  63األثنني 

 الفرتة الصباحية ٥
 حديقة احليوانات ..

 حديقة الطيور ..
 الفرتة املسائية ٥

 جولة يف املدينة الثلجية ..
 هناية اليوم ٥

ب أو منطقة كالركي أو منطقة املارينا شارع العر 
.. 

 اليوم الرابع
 م 6٩86يناير  6٤الثالثاء 

 الفرتة الصباحية ٥
 الفالير ..

 رحلة البطة ..
 مغادرة الفندق واإلنتقال للفندق اآلخر ..

 الفرتة املسائية ٥
 اإلنتقال لـ فندق مندارين أورتشارد ..



 الشركات اليت تقدم اخلدمات السياحة
 أشهرها ٥

 MRG Toursـ شركة  8
 شركة ممتازة وأسعارها معتدلة ..

 Tour Eastـ شركة  6
 السعر أغلى قليالا ولكن اخلدمة والباصات رائعة ..

  Duck Toursـ شركة سفريات البطة  3
 
 
* 

*** 
 *أهم املعامل السياحية يف سنغافوره 

 أوالا ٥ منطقة املارينا ..
 " Flyerـ عجلة الفالير "  8

 رحلة مدهتا تقريباا نصف ساعة ..
 دوالر سنغافوري للشخص الواحد .. 6٠سعر التذكرة ٥ 

 "  Duck Toursـ رحلة البطة "  6
 وهي عبارة عن رحلة مدهتا ساعة كاملة ..

  ..نصف ساعة يف الرب
 ونصف ساعة يف البحر ..

 دوالر سنغافوري للشخص الواحد .. 33سعر التذكرة ٥ 
 مساءاا .. 2ص وحىت  8٩تبدأ رحالهتا من الساعة 

 ـ مسرح األوبرا .. 3
 ـ مسرح ااملاريبا .. ٤
 ـ متثال األسد .. :
 ـ متجر لويس فيتون .. 2
 "  Cheng Ho Imperial Cruisesـ جوالت الكروز "  8

 رحلتان صباحية ومسائية ..وهي 
 وختتلف اجلولتني عن بعض ..

 دوالر سنغافوري تقريباا .. ::سعر التذكرة ٥ 
 ظهراا .. 6٥3٩صباحاا وحىت  1تبدأ الرحالت الصباحية من 

 مساءاا .. ٠مساءاا وحىت  ٤تبدأ الرحالت املسائية من 
 ـ املقاهي واملطاعم املنتشرة ع ضفاف املارينا .. 1
 

 مدينة سنغافورة .. ثانياا ٥
 
 " Singapore Zooـ حديقة احليوانات "  8

 مساءاا .. 2صباحاا حىت  1٥3٩مواعيد العمل ٥ من الساعة 
 دوالر سنغافوري للشخص الواحد .. 6٩سعر التذكرة ٥ 

 "  Jurong Bird Parkـ حديقة الطيور "  6
 مساءاا .. 2صباحاا وحىت  ٠مواعيد العمل ٥ من الساعة 

 دوالر سنغافوري للشخص الواحد .. 6٩ذكرة ٥ سعر الت
 " HDLـ التحليق باملنطاد "  3

 مساءاا .. 8٩صباحاا وحىت  88مواعيد العمل ٥ من 
 دوالر سنغافوري للشخص الواحد .. 63سعر التذكرة ٥ 

 

 مساءاا .. 8مساءاا حىت الساعة  ٥٤ من الساعة مواعيد العمل 
 دوالر سنغافوري للشخص الواحد .. :8تذكرة الدخول ٥ 

 
 " " Under water worldـ عامل حتت البحار  86

 مساءاا ..  ٠صباحاا حىت  ٠مواعيد العمل ٥ من الساعة 
صباحاا حىت  8٩مواعيد مساج السمك لألقدام ٥ من الساعة 

 مساءاا ..  8
 عيد عروض الدالفني٥ موا
 مساءاا .. :٥٤:مساءاا ـ  ٤ظهراا ـ  6صباحاا ـ  88

دوالر سنغافوري للشخص الواحد شاملة  62تذكرة الدخول ٥ 
 عرض الدالفني ..

 
 ـ حديقة األوركيد  83

 مواعيد العمل ٥ طوال اليوم ..
 الدخول جماين ..

 
 FOUNTAINـ حدائق النافورة "  8٤

GARDENS " 
 ل ٥ طوال اليوم ..مواعيد العم

 والدخول جماين ..
 

 "  Songs of the Seaـ غناء البحر "  :8
 مواعيد العرض ٥

 مساءاا .. 8٥٤٩
 مساءاا .. 1٥٤٩

 تذكرة الدخول ٥
 دوالر سنغافوري للشخص الواحد .. :8املقاعد املميزة 
 دوالر سنغافوري للشخص الواحد .. 8٩املقاعد العادية 

 
 خامساا ٥ التسوق ..

 
 معات املارينا ..جم

 " Suntec Cityمول سنتيك سييت " 
 مارينا سكوير 

 ساندس ذا شوبس 
 

 جممعات شارع األورتشارد ..
ION orchard 

takashimaya Singapore 
Riverside point 

Paragon shopping centre 
Far east plaza 

 

 راحة يف الفندق ..
 ة احمليطة ..وأستكشاف الفندق واملنطق

 اليوم اخلامس
 م 6٩86يناير  :6األربعاء 

 اليوم كامل خمصص لزيارة جزيرة سانتوسا ..
 هناية اليوم ٥

 زيارة شارع العرب أو منطقة كالركي ..
 اليوم السادس

 م 6٩86يناير  62اخلميس 
 

 تكملة جزيرة سانتوسا ..
 هناية اليوم ٥

 زيارة شارع العرب أو منطقة كالركي ..
 السابع اليوم

 م 6٩86يناير  68اجلمعة 
 الفرتة الصباحية ٥

زيارة بعض األماكن اليت مل يتم زيارهتا يف األيام 
 املاضية ..

 زيارة شارع العرب ألداء صالة اجلمعة ..
 الفرتة املسائية ٥

 تسوق يف جممعات شارع األورتشارد ..
 هناية اليوم ٥

 شارع العرب أو منطقة كالركي ..
 او  salad stopه انصحه مبحلملن يتبع احلمي

salad corner خمتصني يف السلطات..  
 

انصحكم بتجربة حمل الكويكز فاموس اموس 
  ..( :)رائع جداا )زرته ثالث مرات

 سفارة اململكة العربية السعودية
٤٩ Nassim Road Singapore 

258449 
 ٩2:283٤:18٠ ٩2:283٤:181هاتف 

فاكس  182:٩2:283٤ 18٩:٩2:283٤
٩2:2831:6٠8 
ساعات العمل٥ اإلثنني إىل  ٩2:283٤٩26٤

 82٩٩حىت  ٩٠٩٩اخلميس٥ 
حىت  8٤3٩و من 863٩حىت  ٩٠٩٩اجلمعة٥ 
823٩ 

 وال بد من حفظ هذه األرقام يف جوالك للضرورة
City Cabs (+65) 6552 2222 

Comfort Cabs (+65) 6552 1111 
SMRT Taxi Service (+65) 

6555 8888 
 

 

 برنامج 


