
 

 

 

 

 

 

Chương Trình Tour hoàn toàn mới lạ & hấp dẫn 

 

 

 

 

 

 

Phương tiện: Đi về bằng máy bay 



 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY 01 TP.HCM – SINGAPORE (Ăn Trưa Nhẹ /Ăn Tối) 

Trưởng đoàn sẽ đón khách tại ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, 

làm thủ tục đón chuyến bay đi Singapore. Đến sân bay quốc tế 

Changi, quý khách sẽ tận mắt chứng kiến 01 sân bay mới thành lập 

của Singapore mang tên “Jewel Changi Singapore” thật hoành 

tráng thật lộng lẩy. Sân bay này được kết nối trực tiếp với 3 sân 

bay còn lại, là điểm tham quan chụp hình thời thượng với thác 

nước Vortex HSHC Rain cao 40m. Sau đó đoàn làm thủ tục nhập 

cảnh Singapore, đoàn dùng bữa trưa nhẹ tại sân bay.   

Đoàn vào trung tâm thành phố, quý khách tham quan Garden By 

The Bay – là một khu vườn với những nhà kính rộng lớn được 

xây dựng trên ý tưởng tập hợp nhiều loại thực vật quí hiếm trên 

toàn thế giới với những điều kiện sống khác biệt về sống chung tại 

khu vườn.  

Flora Fantasy – Quy tụ những nghệ nhân hoa “bậc thầy” của 

Singapore và lấy cảm hứng thiết kế từ khu vườn treo Babylon để 

tạo nên khu vườn treo độc đáo này. Nơi đây là sự kết hợp kỳ diệu 

giữa thực vật và công nghệ 4D. Điểm tham quan đặc sắc không thể 

thiếu khi đến với Singapore. 

Đồi Mount Faber – là Điểm tham quan được ưa chuộng nhất 

Singapore năm 2011, tại đây quý khách sẽ thấy được hệ thống cáp 

treo ở Singapore đến đảo Sentosa... 

Đoàn dùng bữa tối. Xe đưa quý khách về khách sạn nghỉ ngơi hoặc 

tham gia chương trình Night Tour tại Singapore: (chi phí tự túc) 

Thành phố phong thủy Suntec City 

Hệ Thống Tàu điện Ngầm MRT 

Du thuyền trên Vịnh Marina để ngắm nhìn thành phố Singapore lung linh huyền ảo đầy màu sắc 



 

 

 

 

 

 

Thưởng thức chương trình Garden Rhapsody. Vào ban đêm khi tất cả mọi thứ phủ lên mình một màn 

sương mỏng mờ ảo, là thời điểm các siêu cây khổng lồ thắp sáng cả một bầu trời đêm trong tiếng nhạc 

du dương. Khung cảnh huyền ảo của không gian và thời gian ngay lúc này đã tạo nên một thiên đường 

ánh sáng đáng kinh ngạc trong mắt du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới. 

NGÀY 02: SINGAPORE - ĐẢO SENTOSA – STAR WARS EDITION (Ăn sáng/trưa/tối) 

Dùng điểm tâm. Đoàn khởi hành đi tham quan thành phố Singapore với các thắng cảnh tiêu biểu : 

Công viên Sư tử biển Merlion Park – Bức tượng nguyên bản tại Công viên Sư tử (Merlion Park) cao 

8,6 mét và nặng 70 tấn và là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Singapore. 

Tòa Thị Chính - City Hall - Thủ tướng Lý Quang Diệu đã tuyên bố quyền tự trị độc lập và tuyên thệ 

tại City Hall vào ngày 9 tháng 8 năm 1965 (chụp hình phía ngoài). 

Trung tâm nghệ thuật phức hợp 

Esplanade, có phong cách kiến trúc lạ mắt và độc đáo được chính thức hoạt động vào năm 2002 (chụp 

hình phía ngoài).. 

Đập Nước Marina – công trình lọc nước sạch toạ lạc tại ngay trung tâm thành phố, được thiết kế như 

công viên mở tuyệt đẹp. 

Tham quan Trung tâm chế tác Vàng bạc đá quý nổi tiếng nhất tại Singapore. 

Tham quan cửa hàng dầu gió xanh với các sản phẩm nổi tiếng như: 

Dầu Sư Tử, Dầu Khuynh Diệp, Dầu Nọc Ong, Collogen v.v...   

Dùng bữa trưa tại nhà hàng BBQ Hàn Quốc với thực đơn hấp dẫn. 

Đoàn đi xe sang Sentosa tham quan các   chương trình sau: 



 

 

 

 

 

 

Tham quan Thuỷ cung lớn nhất thế giới -  S.E.A Aquarium - rất ấn tượng với thế giới đại dương 

sinh động. Đây được xem là thủy cung lớn nhất thế giới, trưng bày hơn 100.000 sinh vật biển thuộc 

800 loài. Ngoài ra, còn có tới 20.000 loại san hô.(Chi phí tự túc) 

Chụp hình với quả địa cầu Universal Studios 

Dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

NGÀY 03: TP.HCM – SINGAPORE (Ăn Sáng) 

Dùng điểm tâm tại khách sạn, trả phòng. Quý khách tham quan: 

Jurasic Mile – Công viên khủng long ngoài trời lớn nhất 

Singapore được trưng bày với hơn 20 loại khủng long khác nhau 

với kích thước thật. Đủ thỏa mãn cho những khách yêu thích tìm 

hiểu về loài động vật đã tuyệt chủng này. 

Đến giờ hẹn xe đưa quý khách ra đáp chuyến bay về TP.HCM. Đến 

sân bay Tân Sơn Nhất, Tp.Hồ Chí Minh, làm thủ tục nhập cảnh, 

nhận hành lý cá nhân.  Kết thúc chương trình,  chia tay đoàn và 

mong hẹn gặp lại.   

Chú ý : Thứ tự chương trình có thể thay đổi theo sự sắp xếp của CTY để phù hợp với tình hình 

thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan đã nêu trong chương trình.   

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

GIÁ TOUR 

Người lớn (Từ 11 tuổi trở lên) Trẻ em (Từ 5-10 tuổi) Em bé (Dưới 2 tuổi) 

8.800.000 đ 6.600.000 đ + Thuế & vé 100% 2.640.000 đ + Thuế & vé 100% 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

      Bao gồm :  

 Vé máy bay khứ hồi theo đoàn ( SGN – SIN – SGN). 

 Hàng không: Vietnam Airlines, Air Asia, Bamboo, Jetstar Pacific, Vietjet Air v.v… 

 Hành lý ký gửi 20kg khứ hồi + Hành lý xách tay 7kg. 



 

 

 

 

 

 

 Thuế phi trường hai nước , phí An ninh, phụ phí xăng dầu (~149 USD).  

 Ăn uống, lưu trú, tham quan theo chương trình. 

 Khách sạn  3 sao tiêu chuẩn Singapore. (hoặc khách sạn tương đương) 

 Singapore : Orchard Hotel, Link Hotel, Value Thomson Hotel, Moon Hotel, Fragrance 

Imperial,    Ibis Novena Hotel, Summer View Hotel v.v… 

 Xe đưa đón theo chương trình. 

 Nón và bao hộ chiếu. 

 Trưởng đoàn và hướng dẫn viên suốt tuyến. 

 Bảo hiểm tai nạn (mức bồi thường cao nhất về người là 10.000 USD/khách). 

 Bảo hiểm Covid – 19 (mức bồi thường cao nhất là 20.000 USD/khách) 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

Không bao gồm :  

 Hộ chiếu phải còn hạn trên 06 tháng ( phải còn nguyên vẹn, không chỉnh sửa ). 

 Hành lý quá cước quy định như đã nêu trên. 

 Chi phí cá nhân (phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, phí khuân vác hành lý, …) 

 Tiền típ hướng dẫn viên và tài xế địa phương :   280.000 VNĐ/khách (~ 12 USD).  

 Phụ thu phòng đơn  :   4.000.000 VNĐ/khách (~ 172 USD). 

 Phí visa nhập cảnh Việt nam (VK + NN) 1 tháng 1 lần  :   1.440.000 VNĐ/khách (~ 60 

USD/khách). 

 Các chi phí tham quan ngoài chương trình.  

 Chi phí phát sinh nếu chuyến bay huỷ trong trường hợp bất khả kháng: thiên tai, thời tiết, đình 

công,… 

GIÁ VÉ TRẺ EM 

       Đối với trẻ em (Tính theo ngày sinh): 

 Từ dưới 02 tuổi : 30% giá tour + thuế & vé 100%  ( ngủ chung giường với người 

lớn )  



 

 

 

 

 

 

 Từ 02 tuổi đến dưới 11 tuổi : 75% giá tour + thuế & vé 100%  ( ngủ chung giường với người lớn 

)  

 Từ 11 tuổi trở lên   : Bằng giá người lớn. 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR 

      Điều kiện huỷ tour ( Không tính thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ ) : 

 Hủy tour ngay sau khi đóng cọc mất 100% tiền cọc. 

 Hủy tour trước khởi hành 15 ngày mất 75% giá tour. 

 Huỷ tour trước khởi hành 10 ngày mất 100% giá tour. 

LƯU Ý 

 Tất cả khách hàng tham gia tour đều phải có đầy đủ hộ chiếu và giấy tờ tùy thân khi xuất cảnh. 

 Trong những trường hợp khách quan như : khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi 

lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì Cty sẽ giữ quyền 

thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách 

nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh. 

 Khi vé máy bay đã xuất, quý khách có nhu cầu thay đổi tên khách hàng. Công ty sẽ kiểm tra vé 

máy bay mới và thu theo số tiền vé máy bay mới. 

 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Cty sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ đoàn (15 khách 

người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 15 khách, cty sẽ 

có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 4 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi 

hành mới, hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền khách đã đăng ký trước đó. 

 Đối với khách hàng từ 70 tuổi đến 85 tuổi, gia đình và quý khách phải cam kết đảm bảo tình trạng 

sức khỏe với Cty chúng tôi trước khi tham gia tour. Nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, Cty 

sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi tình huống và không nhận mua bảo hiểm dành cho khách từ 

70 tuổi trở lên. 

 Trường hợp quý khách bị từ trói xuất cảnh hay nhập cảnh vì lý do cá nhân. Cty sẽ không chịu trách 

nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

 Quý khách không được tách đoàn trong suốt chuyến tham quan. 

 Quý khách mang THẺ XANH (PERMANENT RESIDENT), ALIEN’S PASSPORT, TRAVEL 

DOCUMENT v.v… khi đăng ký tour không trình báo, khi không xuất cảnh được, công ty hoàn 

toàn không chịu trách nhiệm và không hoàn trả tiền tour. 

 Quý khách dưới 18 tuổi phải có Bố Mẹ hoặc người nhà trên 18 tuổi đi cùng. Trường hợp đi với 



 

 

 

 

 

 

người nhà phải nộp kèm giấy ủy quyền được chính quyền địa phương xác nhận (do Bố Mẹ ủy 

quyền dắt đi tour). 

 

  CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN THẬT THÚ VỊ & VUI VẺ 


