
 
 

 

NGÀY 01: HÀ NỘI – SINGAPORE                               (Ăn tối) 

 
07h35: Xe và Hướng Dẫn Viên (HDV) đón Quý khách tại điểm hẹn tại trung tâm thành phố 

Hà Nội và đưa đoàn ra sân bay quốc tế Nội Bài. Đáp chuyến bay VJ915 HAN SIN 0935 

1355  khởi hành đi Singapore lúc 09h35.  

13h55: HDV và xe đón đoàn tại sân bay Sân bay Quốc tế Singapore Changi đưa đoàn tham 
quan Singapore: 

   

 Kỳ quan Gardens by the Bay: nổi tiếng với những siêu cây khổng lồ dùng tổng 

hợp năng lượng và lọc không khí. Đặc biệt, Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng khu 

phức hợp nhà kính có trang bị hệ thống làm lạnh đã giành giải thưởng Công trình của 

năm tại Lễ hội Kiến trúc Thế giới 2012. (tham quan và chụp ảnh dưới chân tháp). 

 Khu vườn hoa cổ tích Floral Fantasy (đã bao gồm vé vào bên trong): Floral 

Fantasy lấy cảm hứng thiết kế từ vườn treo Babylon với bốn khu vực gồm: Dance, 

Float, Waltz và Drift. Dance là khu sảnh chính với vườn hoa treo lộng lẫy khổng lồ 

trên trần nhà, ước tính lên tới hơn 15.000 bông hoa lơ lửng. Khu Float, có một dòng 

suối uốn lượn qua những khu vườn tràn ngập các loài hoa và cây cối. Khu Waltz là 

một khu rừng nhỏ với rất nhiều loại ếch độc lạ trên thế giới. Khu sảnh Drift là một 

hang động giữa lòng Gardens by the Bay với các loại dương xỉ treo lơ lửng cùng một 

bộ sưu tập hơn 50 loài hoa lan Nam Mỹ, 30 loài thu hải đường và các loại rêu mọc tự 

nhiên trên bề mặt đá. 

Đoàn ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại khách sạn 3* tại Singapore. 

NGÀY 02: SINGAPORE – SEN TOSA                (Ăn sáng, trưa, tối) 

HÀ NỘI – SINGAGPORE – SENTOSA – GARDEN BY THE BAY 

(4 ngày 3 đêm, khởi hành 31/12/2022 – 03/01/2023. TẾT DƯƠNG LỊCH) 

         



 
 

Đoàn ăn sáng tại khách sạn. 

HDV và xe đưa đoàn tiếp tục tham quan Singapore: 

 Công viên sư tử biển Merlion: đây là khung 

cảnh không thể bỏ lỡ khi đến thăm Singapore. 

Bức tượng này được một thợ điêu khắc người địa 

phương tên Lim Nang Seng tạc nên và khánh 

thành vào ngày 15 tháng 9 năm 1972 và trở thành 

biểu tượng du lịch cho đất nước này. Bức tượng 

Sư tử nửa thân cá quay mặt về phía Đông và theo 

người dân ở đây, thì linh vật của đất nước được 

đặt theo hướng mang lại sự thịnh vượng. 

 

 Tòa nhà Quốc hội lịch sử: là tòa nhà tồn tại lâu đời nhất ở Singapore. Nó là dấu 

tích còn lại của một giai đoạn thuộc địa của đảo quốc sư tử và đóng vai trò chính trị 

quan trọng trong những năm hậu độc lập của đất nước. Chính vì thế nơi đây được xem 

là điểm đến thú vị trong hành trình tham quan 'đảo quốc sư tử'. Nơi trưng bày nghệ 

thuật và tổ chức nhiều cuộc triển lãm, hòa nhạc nổi tiếng. 

 Nhà hát Esplanade: còn được ví như là “nhà hát trái sầu riêng” bởi công trình kiến 

trúc độc đáo của nó. Nơi đây thường xuyên tổ chức những buổi trưng bày nghệ thuật 

hoành tráng và những buổi biểu diễn đẳng cấp quốc tế. (tham quan và chụp hình bên 

ngoài)  

 Tham quan và mua sắm tại Cửa hàng đá quý Diamond Shop. 

 Tham quan và mua sắm tại Cửa hàng dầu gió Oil Shop. 

Đoàn ăn trưa tại nhà hàng. 

HDV và xe đưa đoàn khởi hành đi Đảo Sentosa (21 km) – Khu giải trí phức hợp Resort 

World ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa công viên thiên nhiên, di sản văn hóa, khu 

ẩm thực, trung tâm mua sắm và khu vui chơi giải trí… 

   



 
 

 Công viên Universal Studios: là công viên phim trường đầu tiên trong khu vực. 

đặc biệt đối với những ai là fan của các bộ phim bom tấn hàng đầu như Shrek, xác 

ướp Ai Cập, Madagascar, Minion... Universal Studios Singapore bao gồm 24 đại cảnh 

chia ra làm 7 khu vực chính gồm các chủ đề Hollywood, New York, Sci-Fi City, 

Ancient Egypt, The Lost World, Far Far Away và Madagascar. Ở mỗi khu vực, Quý 

khách sẽ được gặp gỡ các nhân vật trong phim, tham quan phim trường hoặc chơi các 

trò chơi mạo hiểm liên quan đến các bộ phim nổi tiếng. (tham quan và chụp ảnh bên 

ngoài) 

 World Casino: được biết đến là một casino 5 sao tốt nhất ở Châu Á, phân chia ra 

thành nhiều khu vực chơi game sang trọng, mỗi nơi đều trang bị đầy đủ các bàn chơi, 

máy đánh bạc hoặc máy chơi điện tử. Casino được đặt tại tầng trệt của Crockfords 

Tower Hotel, diện tích mặt bằng lên tới 15.000m2, là một trong những casino đạt 

chuẩn 5 sao, hiện đại nhất trên thế giới. (chi phí khách tự túc)                                                                             

Đoàn ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại khách sạn 3* tại Singapore. 

Ngày 03: SINGAPORE  (Ăn sáng, trưa, tối) 

Đoàn ăn sáng tại khách sạn 

HDV và xe đưa đoàn tiếp tục tham quan Singapore: 

 Chùa răng phật Buddha Tooth: Nguồn 

gốc cho tên gọi đặc biệt này đó là nơi đây 

lưu giữ xá lợi Răng Phật lấy từ bảo tháp bị 

đổ ở ngọn đồi Bagan. Ngôi chùa linh thiêng 

này được xây dựng vào năm 2005, mang 

đậm dấu ấn kiến trúc phong cách thời Đường 

của Trung Hoa với tông đỏ nổi bật. Hiện 

ngôi chùa được xem là bảo tàng nghệ thuật 

Phật giáo lớn nhất tại đảo quốc Singapore. 

(tham quan bên ngoài bảo tàng) 

 

 Khu phố cổ China Town: Chinatown rất được yêu quý vì có sự pha trộn giữa cái 

mới và cái cũ, với đền chùa cổ kính và những hiệu thuốc truyền thống nằm kề bên 

những quán bar mới đầy nét táo bạo và các cửa hiệu gắn liền với những phong cách 



 
 

sống thời thượng. Quý khách có thể dành cả ngày để khám phá khu vực tấp nập này, 

bao gồm khu Tanjong Pagar, Bukit Pasoh, Kreta Ayer và Telok Ayer. 

Đoàn ăn trưa tại nhà hàng. 

 Tự do vui chơi và mua sắm quà tặng. 

Đoàn ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại khách sạn 3* tại Singapore 

Ngày 04:  SINGAPORE – HÀ NỘI  (Ăn sáng) 

Đoàn ăn sáng tại khách sạn. 

 Quý khách tự do nghỉ ngơi. 

11h00: Xe và HDVđưa Quý khách khởi hành ra sân bay Singapore Changi đón chuyến bay 

khởi hành về Hà Nội. Dự kiến chuyến bay khởi hành lúc 14h55 đến sân bay quốc tế Nội Bài 

vào lúc 17h25.  

VJ 916  SIN HAN  1455 1725  

 Thác nước Rain Votex: là thác nước trong nhà lớn nhất thế giới với chiều cao 40 

mét, được bao quanh bởi một khu rừng nhiệt đới 4 tầng. Thác nước chảy từ trần kính 

xuống tận tầng hầm, đi qua tổng cộng 7 tầng của toà nhà với một vòi phun khúc xạ 

ánh sáng mặt trời để tạo ra cầu vồng. Đây cũng là một trong những điểm được du 

khách quốc tế check-in nhiều nhất khi đến với Singapore và sân bay Jewel Changi. 

17h25: Đến Hà Nội, xe đón đoàn tại sân bay đưa về điểm hẹn ban đầu tại trung tâm Hà Nội. 

HDV chia tay đoàn và kết thúc chương trình. 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: VNĐ/Người 

NGƯỜI LỚN TRẺ EM 

( 2 – dưới 11 Tuổi ) 

TRẺ EM 

( Dưới 2 Tuổi ) 

13,990,000 12,490,000 2,000,000 
 

GIÁ TOUR BAO GỒM 
 Vé máy bay khứ hồi quốc tế từ Hà Nội – Singapore – Hà Nội bay trên Vietjet Air (bao gồm 7kg 

hành lý xách tay ). 
 Khách sạn 3* tại Singapore (2 người /phòng, nếu lẻ ghép phòng 3): Hotel Chancellor, YWCA 

Fort Canning Lodge hoặc tương đương. 
 Các bữa ăn theo chương trình (3 bữa sáng tại khách sạn, 2 bữa trưa, 3 bữa tối) 

 Vận chuyển bằng xe du lịch theo lộ trình tour. 

 Phí tham quan thắng cảnh theo chương trình. 

 HDV công ty tour theo suốt tuyến đi từ Việt Nam. 

 Bảo hiểm du lịch mức trách nhiệm 10.000USD 



 
 

 Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình trong một số trường hợp có thể thay đổi tuỳ theo 
tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các đỉêm tham quan như lúc đầu. 

 Thuế chính phủ tại Singapore. 
 

KHÔNG BAO GỒM 
 
 Chi phí làm hộ chiếu. 

 Chi phí cá nhân, điện thoại, Internet, giặt ủi, thức ăn nước uống trong phòng khách sạn. 

 Ngủ phòng đơn 210$/người (nếu quý khách ngủ riêng 1 mình 1 phòng). 
 Tiền Tip cho HDV và lái xe ở nước ngoài (5 USD/ 1ngày x 4 ngày = 20usd). 

 Các chi phí phát sinh ngoài chương trình. 

 Hoá đơn tài chính. 

 Chi phí làm visa tái nhập cảnh Việt Nam đối với khách Việt kiều, ngoại kiều. 

 Hành lý ký gửi trên chuyến bay. 

 Hành lý quá cước trên các chuyến bay. 

 Các dịch vụ sản phẩm không đề cập trong chương trình. 
*** QUY ĐỊNH NHẬP CẢNH SINGAPORE: 

 Tải sẵn ứng dụng PC Covid – lưu ý: Chính phủ Singapore đồng ý cho khách đi từ 

Việt Nam nhập cảnh vào Singapore khi đã tiêm đủ ít nhất 2 mũi Vaccine, mũi thứ 2 

phải đủ 14 ngày tính đến thời điểm khởi hành. 

 Ứng dụng PC Covid phải thể hiện được Qúy khách đã tiêm đủ từ 2 mũi – nghĩa là 

đã lên được tích xanh, trường hợp không lên được tích xanh, quý khách chủ động 

update vào app, hoặc phải mang theo bản gốc giấy chứng nhận tiêm chủng và phải có 

song ngữ (Việt – Anh). Qúy khách nên chụp sẵn ảnh tích xanh đó từ ở nhà, tránh trường 

hợp khi nhập cảnh máy hết pin hoặc không có kết nối mạng. 

 Singapore không cho phép nhập cảnh đối với du khách trên 18 tuổi chưa tiêm 

hoặc chưa tiêm đủ vacxin covid 19.  

 Người nhập cảnh Singapore phải được tiêm phòng đầy đủ với các loại vaccine được Chính 

phủ quốc gia này chấp nhận. Các loại vaccine 2 liều được chấp nhận là Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca (Vaxzevria), Viện Huyết thanh của Ấn Độ (Covishield), Sinopharm, Sinovac, 

Covaxin hoặc Novavax và vắc xin 1 liều được chấp nhận là Janssen. Những du khách đã được 

tiêm kết hợp 2 loại vaccine trong các loại vaccine kể trên được coi là đã được tiêm chủng đầy 

đủ. Người nhập cảnh phải tiêm liều cuối cùng ít nhất 14 ngày trước khi khởi hành. 

 Quý khách phải khai báo sức khỏe điện tử - SG Arrival Card trong vòng 02 ngày trước 

khi nhập cảnh Singapore. Ngoài ra, quý khách được yêu cầu tải ứng dụng 

TraceTogether hoặc thuê token TraceTogether hoặc Arrive Can trong thời gian lưu trú 

khi nhập cảnh vào Singapore. Quy định này không áp dụng đối với trẻ em dưới 7 tuổi.  

 Hành khách sẽ được gửi thư xác nhận ngay sau khi hoàn thành các bước khai báo y tế 

và hành trình du lịch tại SGAC 

 Trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vacxin covid-19 được miễn xét nghiệm cả trước và 

sau khi đến. 



 
 

  
• LƯU Ý ĐẶC BIỆT VỀ PHẪU THUẬT THẨM MỸ: Trường hợp quý khách đã phẫu thuật 

thẩm mỹ (cắt mí, nâng mũi…), yêu cầu trước  khi xuất cảnh phải đổi hộ chiếu và phải 

thông báo cho công ty du  lịch khi đăng ký tour – công ty du lịch sẽ không chịu trách 

nhiệm với trường hợp quý khách hàng không thông bào và không  được xuất cảnh 

 


