
	  

 
	  

 
 

 
 

 

 
 
 
Ngày 1:              ĐẾN VỚI ĐẢO QUỐC SƯ TỬ         (Ăn tối) 
 

11:30  HDV sẽ đón Quý khách tại Sân Bay Tân Sơn Nhất ( cổng D1 Cột số 5 Ga Quốc Tế ) làm thủ tục khởi hành 
đi Singapore trên chuyến bay lúc 13:40 – 16:30. Đến phi trường Changi – Singapore, HDV địa phương chào đón 
và đưa Quý khách dùng bữa tối với các món ăn ( Cua sốt ớt + bánh bao chiên ) . Về khách sạn nhận phòng, nghỉ 
ngơi.  
Qúy khách tự do dạo phố Singapore hoặc có thể đăng ký chương trình tour: Dạo thuyền trên sông Singapore, 
Khám phá hệ thống tàu điện ngầm hoặc tham quan thành phố phong thủy Suntec city (Chi phí tự túc). 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày 2: CITY TOUR SINGAPORE –ĐẢO SENTOSA   (Ăn sáng, trưa, tối) 
 

Sau khi dùng bữa sáng buffet tại khách sạn, xe đưa Quý khách vòng quanh thành phố Singapore như : Công viên 
Sư Tử Biển “Merlion Park”, chụp hình lưu niệm với Nhà Hát “Victoria”, Nhà Quốc Hội, Tòa Thị Chính. 
Đoàn dừng chân mua sắm tại cửa hàng trưng bày đá quý và cửa hàng dầu gió nổi tiếng tại Singapore. Sau khi 
dùng bữa trưa, quý khách khởi hành đi đảo Sentosa : 

· RESORT WORLD – tham quan Casino và hệ thống khách sạn 5 sao lớn nhất Singapore. 
· Bào tàng Hàng Hải (Martime Museum) giới thiệu về lịch sử ngành hàng hải ở Đông Nam Á … 
· Xem phim 4D Typhoon với hệ thống phòng chiếu hiện đại, trang bị các dãy ghế ngồi đặc biệt , có hệ thống 

loa chìm và rung động trên đệm ngồi và dưới chân, thiết bị phun nước như tàu đang đi trên sóng biển, nhằm 
mang lại cảm giác thật và sống động với trải nghiệm cảm giác là một hành khách trên chuyến tàu trong mưa 
bão và chìm theo xuống đại dương ngắm nhìn san hô và cá dưới đáy biển….Dinner : Cua sốt tiêu  tại Đảo 
Sentosa  

· Xem Chương trình Nhạc Nước Màu kỳ ảo hoàn toàn mới “Song of the Sea” – chương trình biểu diễn 
hoành tráng và hiện đại, phối hợp giữa những tia nước nhảy múa với hiệu ứng của ánh sáng, âm thanh 
và những tia Laser.  Kết thúc chương trình nhạc nước. Trở về khách sạn nghỉ ngơi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Ngày 3 :   THAM QUAN SKYPARK, GARDEN BY THE BAY – TỰ DO MUA SẮM
    
(Ăn sáng, trưa, tối) 
Ăn sáng Buffet tại khách sạn, xe đưa quý khách đi tham quan Gardens by the Bay (những khu vườn bên vịnh) 
chính thức mở cửa ngày 29/06/2012, đây là khu vườn nhân tạo rộng hơn 100 ha, có hơn 250,000 loài thực vật 
quý hiếm, với các “Siêu cây” khổng lồ lấy năng lượng mặt trời vào ban ngày và tự tỏa sáng vào ban đêm. Qúy 
khách còn có thể trãi nghiệm  cảm giác trong lành, gần gủi với thiên nhiên khi đi lên “Núi Mây” thông qua con 
đường vòng xoáy quanh ngọn núi nhân tạo này.( không bao gồm vé vô Nhà Kính …)  
 Tham quan Công Viên Sands SkyPark nằm trên đỉnh của ba tòa tháp khách sạn Marina Bay Sands với hình dạng 
"Chiếc du thuyền" lơ lửng ở trên tầng 57 với độ cao 200m. Quý khách tự do tham quan mua sắm tại Marina Bay 
Sands, hoặc thử vận may với hệ thống Casino cực kỳ hiện đạivà mới nhất tại Singapore 
Ăn trưa  Buffet Hàn Quốc với các loại Hải Sản và các món thịt nướng. 
Sau đó xe đưa ra khu trung tâm thuơng mại Orchard và cửa hàng miễn thuế DFS - tự do mua sắm tại các siêu 
thị lớn. Hẹn giờ xe đưa đi ăn tối và đưa về khách sạn nghỉ ngơi. 
 

Ngày 4 :   SINGAPORE  - TP. HỒ CHÍ MINH           (Ăn sáng) 
Ăn sáng tại khách sạn Tham quan đồi Faber – ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Singapore. 
– Sau đó đưa Đoàn ra sân bay Changi làm thủ tục về TP.HCM trên chuyến bay  lúc 12:05-13:00. Đến sân bay 
TSN, kết thúc chuyến tham quan – Chia tay Quý khách. Hẹn gặp lại trong những hành trình khác. 

(Chương trình này có thể thay đổi tuỳ theo tình hình tại các điểm tham quan) 
 

GIá trọn gói : 11.000.000 vnd /pax  
GIÁ CÔNG BỐ BAO GỒM : 

• Vé máy bay khứ hồi  SGN – SIN – SGN  
• Xe du lịch du lịch máy lạnh đời mới và vé tham quan các nơi theo như chương trình đã nêu. 
• Khách Sạn tiêu chuẩn 3 sao-5 sao  (phòng đôi) & các bữa ăn theo chương trình. 
• Hướng dẫn viên nhiệt tình theo đoàn suốt tuyến. 
• Thuế SB Singapore - Việt Nam, phí An ninh và xăng dầu.  
• Bảo hiểm du lịch  
• Qùa tặng Tour 
 

KHÔNG BAO GỒM : 
• Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi & nước uống trong khách sạn. Hành lý quá cước (tối đa 1 khách là 20 

kg). 
• Đối với Quốc tịch nước ngoài, nếu sử dụng Visa Vietnam một lần phải phụ thu thêm 1.150.000đ/Khách. 
• Tiền “Tip” cho HDV và tài xế tại Singapore 65.000đ/ngày/khách. 
 

 
 
 
 
 
 
 
@. LƯU Ý:  

• Quý khách tự chịu trách nhiệm nếu bị từ chối nhập cảnh tại nước sở tại (mất 100% tiền Tour). 
• Cty được quyền thay đổi lịch trình chuyến đi, sử dụng các hãng hàng không thay thế nhưng vẫn đảm bảo 

tham quan đầy đủ các tuyến điểm theo chương trình. 
• Thuế & phụ thu phí xăng dầu có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thời điểm xuất vé của hãng hàng không. 
• Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin về việc xuất hóa đơn trước khi Tour khởi hành 03 ngày. Sau 

thời gian này sẽ xuất hết HĐ để quyết toán toàn Tour, mọi khiếu nại về HĐ sẽ không được giải quyết. 
• Hộ chiếu (passport) của Quý khách phải còn thời hạn trên 6 tháng kể từ ngày về.  

 

QUY ĐỊNH GIÁ TOUR ĐỐI VỚI TRẺ EM ( bay với LION AIR ) : 

· Dưới 2 tuổi : 30% giá vé người lớn (ngủ chung giường với cha mẹ)+ tax 
· Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi : 85% giá vé người lớn (ngủ chung giường với cha mẹ)+ tax 
· Từ 12 tuổi trở lên : 100% giá tour người lớn 

	  


