
வீடமைப்பு 
வளர்ச்சிக் கழக 

நகரஙகள்

அமடயாள அடமட / கடவுச்சீடடு / தேசிய தேமவ 
அமடயாள அடமட / சிங்ாஸ் ்யன்டுத்தி மினனிலக்க 

முமையில் மீட்ேற்கு
திறப்பு நேரம் (ப�ொது விடுமுறறறைத் தவிர்த்து): வொரேொட்களில் ்கொறை 10 

மணி முதல் மொறை 6 மணி வறர

சிங்ாஸ் ைடடும் ்யன்டுத்தி  
மினனிலக்க முமையில் மீட்ேற்கு 

சிவப்பு நிறத்திலுள்ள இடங்களில், நதறவப்�டடொல்,  
சிங�ொஸ் �ைன�ொடடுக்கு உதவி வழங்கப்�டும்  

(தைவுபெய்து உங்க்ளது ற்கப்ந�சிறையும் அறடைொ்ள அடறடறையும்  
எடுத்துச் பெல்லுங்கள).

திறப்பு நேரம் மொறு�டைொம்.  
குடிமக்்கள அநதநத இடங்களுக்குச் பெல்வதற்குமுன திறப்பு  

நேரத்றதத் பதரிநதுப்கொளவது ேல்ைது.

அங தைா கிதயா • இநைொ சூ ்கொங ெமூ்க மனறம் (Changi Recommends)
• அங நமொ கிநைொ பெனடரல் அஞெல் அலுவை்கம் (GlobalTix)
• அங நமொ கிநைொ ஹப்பில் Telestation Go Wireless (Changi Recommends)

பிதடாக்
• பிநடொக் ெமூ்க நிறைைம் (Changi Recommends)
• யூந�ொஸ் ெமூ்க மனறம் (Changi Recommends)
• ்கொக்கி புக்கிட ெமூ்க நிறைைம் (Klook & UOB Travel)

• பிநடொக் பெனடரல் அஞெல் அலுவை்கம் (GlobalTix)
• பிநடொக் மொலில் Telestation Go Wireless (Changi Recommends)

பீஷான - • பீ ஷொன அஞெல் அலுவை்கம் (GlobalTix)

புக்கிட ்ாத்தோக் 
• புக்கிட �ொத்நதொக் ெமூ்க மனறம் (Klook & UOB Travel)
• புக்கிட �ொத்நதொக் ஈஸ்ட வடடொரம் 3 வசிப்ந�ொர் குழு  நிறைைம் (Changi Recommends)
• பஹொங ்கொ ேொர்த் ெமூ்க மனறம் (Changi Recommends)

-

புக்கிட தைரா 
• கிம் பெங ெமூ்க நிறைைம் (Klook & UOB Travel)
• திநைொங �ொரு ெமூ்க நிறைைம் (Klook & UOB Travel)

• புக்கிட நமரொ பெனடரல் அஞெல் அலுவை்கம் (GlobalTix)

புக்கிட ்ாஞோங 
• புக்கிட �ொஞெொங ெமூ்க மனறம் (Klook & UOB Travel)
• பெங      வொ ெமூ்க மனறம (Klook & UOB Travel)

• புக்கிட �ொஞெொங பி்ளொெொ WTS Travel (Changi Recommends)

புக்கிட தீைா - •

சுவா சூ காங
• சுவொ சூ ்கொங ெமூ்க மனறம் (Klook & UOB Travel)
• இயூ டீ ெமூ்க மனறம் (Changi Recommends)

• சுவொ சூ ்கொங பெனடரல் அஞெல் அலுவை்கம் (GlobalTix)
• ைொட ஒன ்கறடத்பதொகுதியில் WTS Travel (Changi Recommends)

கிளமைனடி • கி்ளபமனடி ெமூ்க நிறைைம் (Changi Recommends) • கி்ளபமனடி பவஸ்ட அஞெல் அலுவை்கம் (GlobalTix)

ைத்திய வடடாரம் - • தஞநெொங �்கொர் அஞெல் அலுவை்கம் (GlobalTix)

தகலாங • பமக்�ர்ென ெமூ்க மனறம் (Changi Recommends) • ந்கைொங ஈஸ்ட அஞெல் அலுவை்கம் (GlobalTix)

ஹவகாங • ஹவ்கொங ெமூ்க மனறம் (Changi Recommends) • ஹவ்கொங மொலில் Telestation Go Wireless (Changi Recommends)

தராங ஈஸ்ட - •      நரொங ஈஸ்ட அஞெல் அலுவை்கம் (GlobalTix)

தராங மவஸ்ட 
• ப்கக் ந�ொ வில் ெமூ்க மனறம் (Klook & UOB Travel)
• தொமொன      நரொங ெமூ்க மனறம் (Changi Recommends)

•      நரொங �ொயினட அஞெல் அலுவை்கம் (GlobalTix)

காலாங / வாம்த்ா 
• ெொைொன புெொர் ெமூ்க மனறம் (Changi Recommends)
• வொம்ந�ொ ெமூ்க மனறம் (Klook & UOB Travel)

• கிரொஃ�ர்ட அஞெல் அலுவை்கம் (GlobalTix)
• சிடடி ஸ்குநவர் மொலில் Telestation Go Wireless (Changi Recommends)
• டவு�ர் அஞெல் அலுவை்கம் (GlobalTix)

ைரீன ்தரட • மரீன �நரட ெமூ்க மனறம் (Changi Recommends) • மரீன �நரட அஞெல் அலுவை்கம் (GlobalTix)

்ாசிர் ரிஸ் • �ொசிர் ரிஸ் ஈஸ்ட ெமூ்க மனறம் (Klook & UOB Travel) • �ொசிர் ரிஸ் பெனடரல் அஞெல் அலுவை்கம் (GlobalTix)

ம்ாஙதகால் - •

குயீனஸ்டவுன
• புவ� விஸ்தொ ெமூ்க மனறம் (Changi Recommends)
• உலு �ொணடொன ெமூ்க மனறம் (Klook & UOB Travel) -

மேம்்வாங - •                 அஞ்ெை்                (GlobalTix)

மேஙகாங • ரிவர்நவல் ெமூ்க நிறைைம் (Klook & UOB Travel) • 

சிராஙகூன • த சிரொஙகூன ெமூ்க மனறம் (Changi Recommends) • லிம் ஆ பின ெொறை அஞெல் அலுவை்கம் (GlobalTix)

மேம்்னிஸ்
• ெொஙகி சீபமய் ெமூ்க மனறம் (Klook & UOB Travel)
• பதம்�னிஸ் ஈஸ்ட ெமூ்க மனறம் (Klook & UOB Travel)
• பதம்�னிஸ் படரஸ் குடியிருப்�ொ்ளர் பதொடர்புக் ்கடடறமப்பு நிறைைம் (Klook & UOB Travel)

• பதம்�னிஸ் பெனடரல் அஞெல் அலுவை்கம் (GlobalTix)
• ேமது பதம்�னிஸ் றமைம் (WTS Travel Changi Recommends)

தோ ்ாதயா 
• நதொ �ொநைொ பெனடரல் ெமூ்க மனறம் (Changi Recommends)
• நதொ �ொநைொ பவஸ்ட ெமூ்க மனறம் (Klook & UOB Travel)

• நதொ �ொநைொ பெனடரல் அஞெல் அலுவை்கம் (GlobalTix)
• ப�ொத்நதொங �ொசிர் ெமூ்க மனறம் (ப�ொத்நதொங �ொசிர் அஞெல் அலுவை்கத்தில் GlobalTix)

உடலண்டஸ்
• ஃபூச்சுன ெமூ்க மனறம் (Changi Recommends)
• உடைணடஸ் ெமூ்க மனறம் (Changi Recommends)

• உடைணடஸ் பெனடரல் அஞெல் அலுவை்கம் (GlobalTix)

யீ ன • பெொங �ொங வடடொரம் 4 வசிப்ந�ொர் குழு நிறைைம் (Changi Recommends) -

இமணயம்வழி எளிதில் ்யன்டுத்திக் மகாள்ளுஙகள் 
சிங்கப்பூறர மீணடும் ரசிப்�தற்்கொ� உங்களுக்குரிை S$100 (10 x S$10) மினனிைக்்கச் சுற்றுைொப்  �ற்றுச்சீடடு்கற்ள 1 டிெம்�ர் 2020 முதல் 
31 டிெம்�ர் 2021 வறர �ைன�டுத்திக் ப்கொளளுங்கள. ேொங்கள நிைமித்திருக்கும் 5 அதி்கொரத்துவ �திவுத் த்ளங்களுக்குச் பெல்லுங்கள 
(அதொவது Changi Recommends, GlobalTix, Klook, Traveloka, Trip.com). இநத �ற்றுச்சீடடு்கற்ளத் தகுதிப�றும் சுற்றுைொத் தைங்கள, 
நஹொடடல்்கள, சுற்றுப்�ைணங்கள ஆகிைவற்றுக்குப் �ைன�டுத்திக் ப்கொளளுங்கள. மினனிைக்்கப் �ற்றுச்சீடடு்கற்ள இறணைத்தில் 
�ைன�டுத்துவதற்கு சிங�ொஸ் (SingPass) ்கணக்கு நதறவ என�தொல், இப்ந�ொநத சிங�ொஸ் ்கணக்ற்க அறமத்திடுங்கள. நமல் 
விவரங்களுக்கு go.gov.sg/singpass-guides இறணைப் �க்்கத்திற்கு பெல்ைவும்.

அல்லது தநரில் மேனறு உஙகளது அமடயாள அடமட / கடவுச்சீடடு / தேசிய தேமவ அமடயாள 
அடமட / சிங்ாஸ் ்யன்டுத்தி உஙகளுக்கான மினனிலக்கப் ்ற்றுச்சீடடுகமள மீடடுக் மகாள்ளுஙகள் 
சிங்கப்பூறர மீணடும் ரசிப்�தற்்கொ� உங்க்ளது மினனிைக்்கச் சுற்றுைொப் �ற்றுச்சீடடு்கற்ள இப்ந�ொது அறடைொ்ளப் �த்திரங்கற்ளப் 
(அறடைொ்ள அடறட, ்கடவுச்சீடடு, நதசிை நெறவ அறடைொ்ள அடறட) �ைன�டுத்தி மீடடுக் ப்கொள்ளைொம். சிங்கப்பூரில் உள்ள 
நதர்நபதடுக்்கப்�டட இடங்களில், சிங�ொஸ் ெரி�ொர்ப்பு முறறயுடன இநத வழிமுறறயும் இப்ந�ொது கிறடக்கிறது. குடிமக்்கள சிங�ொஸ் 
ெரி�ொர்ப்புக்குத் தங்க்ளது ற்கப்ந�சிறை எடுத்துச் பெல்ைநவணடும். இடங்களின �டடிைறைப் பினவரும் அடடவறணயில் ்கொணைொம்.   

சிங்ாஸ் ்யன்ாடு, மினகடடணமுமை த்ானை ைற்ை வமகயான உேவிக்கு, www.sdo.gov.sg இமணயப்்க்கத்தில் ்டடியலிடப்்டடுள்ள சிஙகப்பூர் மினனிலக்க ேமூக நடுவஙகமள நாடுஙகள்.
உஙகளுக்கான மினனிலக்கப் ்ற்றுச்சீடடுகளின மோடர்பில் உேவி ம்ை, SingapoRediscovers Vouchers தநரடித் மோமலத்சி தேமவமய 1800-2828-228 எனை எண்ணில் அமழயுஙகள்  
(தினமும் காமல 8 ைணியிலிருந்து இரவு 10 ைணி வமர, ம்ாது விடுமுமை நாடகள் உட்ட)
விவரங்கள ்கறடசிைொ்கப் புதுப்பிக்்கப்�டட நததி: 20 ஆ்கஸ்ட 2021

பெங்கொங ெமூ்க மனறம் (பெங்கொங அஞெல் அலுவை்கத்தில் GlobalTix)

ப�ொஙந்கொல் 21 ெமு்க மனறம் (ப�ொஙந்கொல் அஞெல் அலுவை்கத்தில் GlobalTix)

புக்கிட தீமொ அஞெல் அலுவை்கம் (GlobalTix)

அலுவை்கம்பெம்�வொங

https://bit.ly/SRVChangiRecommends
https://singaporediscovers.globaltix.com
https://www.klook.com/en-SG/srv
https://sg.trip.com/t/srv
http://go.gov.sg/singpass-guides
http://www.sdo.gov.sg
http://www.traveloka.com/en-sg/promotion/singaporediscovers

