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Thời gian: 05 NGÀY 04 ĐÊM 
Khởi hành dự kiến: 

 
Chương trình được thiết kế đặc biệt dành 

 
 

TẶNG 20 kg hành lý ký gửi và 07 kg xách tay. 
 Khách sạn 4* tại Singapore. 
Bữa ăn BUFFET BBQ Nhật Bản hiện đại và hấp dẫn cho “Meat-Lovers”. 
 

*** Tham quan các địa danh nổi tiếng *** 

 Khám phá Gardens by the Bay: nổi tiếng với những siêu cây khổng lồ. Đặc biệt, du khách có thể nghiên 
cứu các loài cây từ khắp nơi trên thế giới. 
 Tham quan Chùa Răng Phật: nơi lưu giữ xá lợi răng Đức Phật và hàng nghìn bức tượng Phật  
 Tham quan Vườn chim Jurong có 1 không 2 - Jurong Bird Park - một trong những quần thể du lịch 
lớn nhất tại Singapore chuyên phục vụ việc tham quan và xem các loài chim biểu diễn. 
 Vui chơi tại Đảo Sentosa: chụp hình lưu niệm cùng tượng Sư Tử Biển, Universal Studios biểu tượng 
của đất nước Singapore… Tham quan city tour Singapore. 
 Thưởng thức nhạc nước SPECTRA SHOW tại resort Marina Bay Sands. 
 

NGÀY 1: TP.HCM – SINGAPORE – CITY TOUR                                  (Ăn nhẹ, ăn tối)                                    

 

Trưởng Đoàn đón Quý khách tại điểm hẹn cột số 12, cổng D2 và làm thủ 

tục khởi hành trên chuyến bay đi Singapore.Tới sân bay quốc tế Changi, làm 

thủ tục nhập cảnh Singapore. 

TẶNG QUÝ KHÁCH BỮA ĂN TRƯA NHẸ TẠI SÂN BAY 

Xe và hướng dẫn đưa đoàn ăn trưa nhẹ, Bắt đầu hành trình hấp dẫn. Quý 

khách tham quan: 

 Tòa nhà Quốc Hội (Parliament House).  

 Công viên sư tử biển (Merlion Park), biểu tượng của đất nước Singapore. 

 Nhà hát Victoria – nhà hát cổ kính nhất Singapore. Nơi đây còn là 

tâm điểm cho nghệ thuật biểu diễn của đảo quốc sư tử ngay từ thời thuộc 

địa. 
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 Nhà hát Esplanade nổi tiếng với biểu tượng “trái sầu riêng” – nhà hát 

hiện đại bậc nhất của Singapore. Đây cũng là trung tâm biểu diễn văn hóa 

nghệ thuật tầm cỡ Thế giới 

Đoàn dùng bữa tối. Quý khách nhận phòng nghỉ ngơi hoặc tham gia 

chương trình khám phá Singapore về đêm – SINGAPORE BY 

NIGHT(Chi phí tự túc) 

 Khám phá cuộc sống trong lòng đất của người dân Singapore 

bằng hệ thống Tàu điện ngầm MRT. 

 Trải nghiệm Du thuyền trên dòng sông Singapore ngắm toàn cảnh 

Clarke Quay và vịnh Marina Bay. 

Khám phá trung tâm thương mại Suntec City – tìm hiểu Phong Thuỷ Thượng - Phong Thuỷ Hạ đất nước 
Singapore. 
 

NGÀY 2: FABER MOUNT – SENTOSA – VƯỜN CHIM JURONG               (Ăn ba bữa)                                    

 

Đoàn dùng buffet sáng tại khách sạn. Sau đó, xe đưa đoàn tham quan: 

Vườn chim Jurong có 1 không 2 - Jurong Bird Park rộng hơn 20ha, chuyên 

bảo tồn hơn 600 loài chim, trong đó có khoảng 9.000 cá thể. Nơi đây là một trong 

những quần thể du lịch lớn nhất tại Singapore chuyên phục vụ việc tham quan và xem 

các loài chim biểu diễn.  

Vườn chim Jurong có hầu hết tất cả các loại chim đủ để gây ấn tượng với những 

người yêu chim, chưa kể đến những triển lãm thú vị, các chương trình tương tác, và 

đương nhiên với các cư dân xinh đẹp nơi đây...Một chuyến tham quan tại khu bảo 

tồn chim tuyệt vời này chắc chắn sẽ khiến bạn bị mê hoặc ngay tức khắc...  

Tiếp tục tham quanvà mua sắm ở: 

 Cửa hàng kim cương, đá quý (Diamond Industry). 

 Cửa hàng dầu gió, Collagen dưỡng da và các sản phẩm truyền thống, nổi 

tiếng độc đáo của Singapore (Harbourmart). 

 Faber Mount –ngắm nhìn toàn cảnh Singapore từ trên cao 

Đoàn dùng BUFFET trưa BBQ kiểu Nhật Bản. 

Sau đó khởi hành đi đảo Sentosa tham quan: 

Chụp hình với biểu tượng công viên giải trí Universal Studios 
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Resorts World– tham quan Casino hiện đại lớn nhất Châu Á tại khách sạn 5 sao 

lớn nhất Singapore. 

Merlion Tower– Tượng sư tử biển cao nhất Singapore (chụp hình bên ngoài) 

Công viên Hải dương, một trong những hồ cá lớn nhất thế giới được UNESCO 

công nhận (S.E.A. Aquarium) –    

(Chi phí tự túc khoảng 700.000VNĐ) 

Buổi tối Quý khách thưởng thức Spectra Show tại resort Marina Bay Sands với 

hiệu ứng đặc sắc bằng ánh sáng và nghệ thuật nhạc nước. Hệ thống chiếu sáng thiết kế 

đồ sộ với hơn 250.000 đèn LED từ hơn 110 loại LED và LAZER. Đặc biệt, Lăng kính thủy tinh với công nghệ của Úc cao hơn 

12m tạo thành "nhịp tim" của chương trình hứa hẹn sẽ để lại cho du khách ấn tượng khó quên tại Marina Bay Sands 

Đoàn dùng cơm tối, về khách sạn nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Singapore. 

 

NGÀY 3: CHÙA RĂNG PHẬT- GARDEN BY THE BAY – TP.HCM               (Ăn ba bữa)                                    

 

Đoàn dùng buffet sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng.Sau đó, xe đưa đoàn 

tham quan: 

 Bảo tàng & Chùa Răng Phật nằm trong khu Chinatown, được xây dựng vào 

năm 2007, Ngôi chùa được đặt tên theo một bảo vật mà các Phật tử tin là răng nanh 

bên trái của Đức Phật, được lấy từ giàn thiêu trong đám tang của ngài ở Kushinagar, 

Ấn Độ. Xá lợi Răng Phật được đặt trong một tháp Phật khổng lồ nặng 3.500 kg và 

được làm từ 320 kg vàng...  

 Kỳ quanGardens by the Bay (Những khu vườn bên Vịnh) chính thức mở cửa 

ngày 29/06/2012 đây là khu vườn nhân tạo rộng hơn 100ha, có hơn 250.000 loài 

thực vật quý hiếm, với các Siêu cây khổng lồ lấy năng lượng mặt trời vào ban ngày 

và tỏa sáng vào ban đêm. Từ đây Quý khách có thể chụp hình toàn cảnh “Chiếc du 

thuyền” nằm ở độ cao 200m trên đỉnh của ba tòa nhà khách sạn Marina Bay Sands 

(Qúy khách chụp ảnh bên ngoài). 

Cửa hàng Chocolate – nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm chocolate đặc trưng 

của Singapore.  

Sau đó xe đưa Quý khách đến Trung tâm SHOPPING MALL sầm uất tại Singapore, 

Quý khách tự do mua sắm và phám phá các món ăn đặc sắc của đất nước sạch đẹp 

này. 

Đến giờ hẹn, HDV và xe sẽ đưa đoàn ra sân bay, làm thủ tục về Việt Nam. Kết thúc 

hành trình và hẹn gặp lại. 
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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. 

 

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 SGN – SIN– SGN (Bao gồm 20kg hành lý ký gửi và 07kg xách tay). 

- Phí an ninh sân bay, bảo hiểm hàng không thuế phi trường 2 nước. 

- Xe máy lạnh vận chuyển suốt tuyến. 

- Vé tham quan như chương trình. 

- Khách sạn Miramar 4* hoặc tương đương. (2khách/phòng). Trường hợp lẻ nam/ nữ ghép phòng 3 

- Phục vụ nước suối suốt hành trình tour. 

- Các bữa ăn theo chương trình. 

- Trưởng đoàn và HDV địa phương phụ vụ suốt tuyến theo chương trình. 

- Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường tối đa (210.000.000VNĐ). 

- Quà tặng: Nón, bao da hộ chiếu. 

 

 

 

- Phụ thu Phòng đơn 3.600.000VNĐ (cho khách có yêu cầu ngủ 1 phòng/ người) 

- Chi phí cá nhân. Hành lý quá cước qui định.  

- Xe vận chuyển ngoài chương trình + Các show về đêm.  

- Tiền Tips cho HDV và tài xế (240.000NĐ/khách trọn tour). 

- Visa tái nhập Việt Nam (840.000VNĐ/khách) Áp dụng cho khách nước ngoài. 

- Phụ thu đối với khách mang Quốc tịch nước ngoài:460.000/khách. 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM  
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- 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 chi tiết xin vui lòng liên hệ: 
Điện thoại:   …………………………………… (Mr/Mrs/Ms ………………………) 
Zalo/Skype: ………………………………………………………………………….. 
Email:          ………………………………………………………………………...... 
 
 

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

 

 

GIÁ TOUR TRẺ EM  


