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Kính gửi: Quý khách hàng 
Chương trình: THĂM QUAN SINGAPORE (Mã tour VIP 1) 

Thời gian: 4 Ngày 3 đêm gồm cả thời gian bay 

Hãng hàng không: 5 sao Singapore Airline. 

Khởi hành: Dự kiến  

 

Singapore một quốc đảo nhỏ xinh đẹp rất gần Việt Nam, là 1 điểm đến yêu thích của hàng triệu người 

trên thế giới. Đến thăm hòn đảo ngọc này khách hàng không khỏi ngỡ ngàng và thán phục với những công trình 

tuyệt đẹp như Garden by the by, Marina bay Sand hay 1 Sentosa năng động. Hành trình Thăm quan Singapore 

VIP là 1 trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, đến với hành trình này, khách hàng được trải nghiệm dịch vụ cao cấp, 

bay hàng không VN hàng thương gia, hoặc bay Singapore airline, nhiều điểm thăm quan mới và độc đáo, thời 

gian tham quan linh động, nhóm nhỏ, các bữa ăn nâng cấp để phù hợp với các thượng khách. 

SINGAPORE 4 NGÀY 3 ĐÊM 
Hàng không 5 sao - Khởi hành từ Hà Nội. 

  

  
 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT: 
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NGÀY 1: HÀ NỘI  SINGAPORE   CITY TOUR( Ăn trưa, tối)  

10:30 Hướng dẫn viên VietkingTravel đón Quý khách tại Sân bay Nội Bài, Hà Nội , làm thủ tục đi 

Singapore. 

Đáp chuyến bay SQ 191, hàng không 5 sao Singapore airline. 

Đến sân bay quốc tế Changi, làm thủ tục nhập cảnh Singapore. Xe và hướng dẫn công ty du lic̣h 

VIETKINGTRAVEL nồng nhiêṭ chào đón quý   khách. Sau đó, Đoàn khởi hành thăm quan: 

• Parliament House – Tòa nhà Quốc hội. 

• Merlion Park – Công Viên Sư Tử Biển.  

• Nhà hát Nhà hát Esplanade  

 

Tối: Đoàn về khách sạn nhâṇ phòng và nghỉ ngơi. Ăn tối tại nhà hàng. 

Sau bữa tối, Qúy khách tự do dạo phố. 

*Tour Tối: Nếu còn nhiều thời gian, Quý khách cùng với hướng dẫn viên địa phương tham gia chương 

trình khám phá Singapore về đêm “Singapore by Night” hấp dẫn và mới lạ như (chi phi ́tư ̣túc):  

• Khám phá cuộc sống “Long Mac̣h” trong lòng đất của người dân Singapore bằng Tàu điện 

ngầm MRT. 

• Trải nghiệm Du thuyền trên dòng sông Singapore ngắm cảnh Clarke Quay và vịnh Marina 

Bay về đêm. 

• Khám phá Bồn Nước “Fountain of Wealth” – tìm hiểu Phong Thuỷ Thượng - Phong Thuỷ Hạ 

đất nước Singapore. 

• Xem chương trình “Spectra Light & Lazer show” – sự pha trộn giữa hiêụ ứng phun lửa, robot 

phun nước áp lực cao kết hợp cùng đèn Led đầy màu sắc và hê ̣thống đèn khách những ấn tượng khó 

quên tại Marina Bay Sands.  Kết thúc chương trình, về khách sạn nghỉ ngơi.. 

                            

Nghỉ đêm tại Miramar hotel 4 sao hoặc khách sạn tương đương. 

 

NGÀY 2: SINGAPORE   SENTOSA (SÁNG/TRƯA/TỐI)      

Sáng: Ăn sáng Buffet tại khách sạn, xe đưa quý khách đi tham quan: 

Đoàn đi thăm chùa Bà Thiên Hậu. 

Ngôi chùa Trung Hoa cổ kính nhất của Singapore mang đậm nét truyền thống, và là một điểm đến không thể bỏ 

qua cho những người yêu lịch sử và tò mò về nền văn hóa phương đông. 

Đoàn tham quan và mua sắm tại: 
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• Cửa hàng Vàng bạc - Đá quí. 

• Cửa hàng Dầu gió + Collagen dưỡng da - Các sản phẩm truyền thống và nổi tiếng độc đáo của Singapore.  

• Thưởng thức bữa trưa thiṇh soạn với món “Lẩu Tươi Thập Cẩm” đậm dấu ấn và nổi tiếng tốt cho sức 

khỏe “Ông uống Bà khen” tại đảo quốc Sư Tử Biển này. 

• Sau đó khởi hành đi đảo Sentosa tham quan  

• Resorts World – tham quan Casino hiện đại lớn nhất Châu Á tại khách sạn 5 sao lớn nhất Singapore. 

Resorts World Sentosa cũng nổi tiếng với Casino đầu tiên ở Singapore. Khai trương vào ngày 14 tháng 2 năm 2010 tết 

âm lịch, Resort World Casino là casino tốt nhất ở châu Á, có khu vực chơi game sang trọng trang bị đầy đủ các bàn chơi, 

trò chơi điện tử và máy đánh bạc (slot machine). 

• Merlion Tower – Tượng sư tử biển cao nhất Singapore 37m (chụp hình bên ngoài) Merlion huyền thoại 

là một con sư tử nửa người nửa cá. Đầu sư tử tượng trưng cho con sư tử mà Hoàng tử Sang Nila Utama phát hiện khi 

ông quay trở lại để khám phá Singapura vào thế kỷ 11 sau Công nguyên, như được ghi chép trong ‘Biên niên sử Malay’.  

• Quý khách tham quan S.E.A Aquarium, hay được gọi là “Thủy cung lớn nhất thế giới”. Với 45 triệu lít 

nước, khu đại dương nhân tạo khổng lồ mô phỏng 49 môi trường sống khác nhau cùng với cách thiết kế cực kỳ ấn tượng 

chắc chắn sẽ khiến du khách choáng ngợp với hơn 100.000 sinh vật biển thuộc 800 loài và 20.000 loại san hô đầy màu 

sắc, HOĂC có thể lựa chọn thăm quan bảo tàng sáp. 

• Chụp hình với biểu tượng công viên giải trí hàng đầu thế giới Universal Studios: là công viên theo chủ đề 

Universal Studios đầu tiên của Đông Nam Á 

Tối: Đoàn ăn tối tại nhà hàng. Trở về khách sạn tự do nghỉ ngơi. 

* HOẠT ĐỘNG ĐÊM:  

+ Lên uống café trên tòa nhà hình con thuyền Marina bay Sand - Là một kì quan của kỹ thuật xây dựng, 

không có gì bất ngờ khi Marina Bay Sands từng được xuất hiện trong một tập phim của loạt phim tài liệu mang 

tên Megastructures (Siêu Kiến Trúc) trên kênh truyền hình National Geographic. 

 

Được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Moshe Safdie, kết cấu làm say đắm lòng người này gồm ba tòa 

tháp nghiêng cao 194 mét từ mặt đất, và được nối với nhau ở tầng thượng bằng SkyPark rất rộng. 

Nghỉ đêm tại Miramar hotel 4 sao hoặc khách sạn tương đương. 

NGÀY 3: GARDEN BAY THE BAY  MARINA BARRAGE   ORHARD ROAD  

(BỮA ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)  
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• Gardens by the Bay trở lại nơi đây vào buổi sáng, 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. Từ đây Quý khách có thể chụp hình toàn cảnh "Chiếc du thuyền" nằm ở độ cao 200m trên 

đỉnh của ba tòa tháp khách sạn Marina Bay Sands.  

• Quý khách có thể trải nghiệm cảm giác hồi hộp và thích thú khi bước chân trên OCBC Skyway - Đường 

đi bộ trên không dài 128m nối giữa hai siêu cây, rất thích hợp để đi bộ vào bất cứ thời điểm nào, nơi có thể 

ngắm nhìn toàn bộ khu vườn và khung cảnh thành phố vịnh khu Marina Bay từ trên cao. 

• Đập nước Marina Barrage. 

Công trình tiện ích tiên tiến này không chỉ cung cấp nước cho người dân Singapore và giúp giảm bớt tình trạng 

ngập lụt, mà còn đóng vai trò là một nơi vui chơi giải trí dành cho gia đình 

 

Đập nước Marina là một địa điểm lý tưởng cho rất nhiều hoạt động vừa học vừa chơi dưới ánh mặt trời và giải 

trí dưới nước. 

• Đoàn tự do mua sắm tại thiên đường mua sắm ORHARD Road 

Nghỉ đêm tại Miramar hotel 4 sao hoặc khách sạn tương đương. 

NGÀY 4- SINGAPORE    VIETNAM (Ăn sáng, trưa) 

 

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn.  

Khách hàng thăm quan. 

+ Công viên khủng long Jurrasic Miles: là khu trưng bày ngoài trời dài nhất (khoảng 1 km) và mới nhất của 

Singapore với chủ đề về các loài khủng long. Hơn 20 mô hình sinh vật tiền sử khác nhau được làm theo kích 

thước thật xuất hiện dọc con đường. 

+ Đoàn di chuyển ra sân bay, thăm quan Jewel Changi Airport. 

13:00 Khách có mặt tại sân bay làm thủ tục cho chuyến bay SQ 194 lúc 15:05 

Tạm biệt quý khách và hẹn gặp lại trong những hành trình khác của VIETKINGTRAVEL. 
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GIÁ TRỌN GÓI   45.000.000 /KHÁCH 

( áp dụng cho đoàn 10 khách) 

 

 

DỊCH VỤ BAO GỒM DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM 

- Vé máy bay của Hàng không bao gồm thuế phí- hành lý ký 

gửi, xách tay theo hành trình bay 

- Xe 16 chỗ máy lạnh đưa, đón đoàn ra sân bay quốc tế Nội 

Bài 

- Khách sạn 4 sao tiêu chuẩn 2 người lớn / phòng (Nếu lẻ nam 

hoặc nữ sẽ ghép phòng 3 người) 

- Các bữa ăn tại nhà hàng địa phương với thực đơn mức từ 20 

USD/người/ suất 

- Vé vào cửa các điểm tham quan lần 1 có trong chương trình  

- Hướng dẫn viên theo đoàn suốt tuyến từ VN. 

- Bảo hiểm du lịch mức 100.000 USD 

 

- Tiền Tip cho HDV và lái xe 6 

USD/1 người/ 1 ngày. 

- Các chi phí khác không có trong 

chương trình. 

- Đồ uống trong các bữa ăn chính 

- Tiền giặt ủi, điện thoại, mini bar 

và các chi phí cá nhân khác 

- Phụ thu nghỉ phòng đơn (nếu 

có). 

- Tiền tip cho nhân viên khuân 

vác đồ tại khách sạn 

- Thuế VAT 

- Visa nhập cảnh lại Việt Nam 

cho khách mang quốc tịch nước 

ngoài. 

 

 * HUỶ VÉ: Trong trường hợp không thể tham dự được tour, quý khách vui lòng thông báo cho Công ty và chịu 

phí huỷ như sau: 
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Thời gian hủy Chi phí hủy 

Ngay sau khi đăng ký (trước 30 ngày tour khởi hành) 50% giá tour. 

Trong vòng 07 ngày trước khi tour khởi hành 90% giá tour. 

 

* LƯU Ý:  

 

 • Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm 

cũng như không bao gồm, các điều kiện hủy tour trong chương trình. Trong trường hợp Quý khách không trực 

tiếp đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người 

đăng ký cho mình. 

• Trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ. Mỗi gia đình chỉ được kèm 1 trẻ em. 

• Quý khách vui lòng đem theo Passport (bản chińh), đặt cọc trước 50% giá tour  khi đăng ký tour 

và hoàn tất  thanh toán trước 10 ngày  trước khi tour khởi hành. 

• Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel document vui lòng thông báo với nhân viên bán tour 

ngay thời điểm đăng ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy tờ có liên quan (nếu có).  

• Quý khách chỉ mang thẻ xanh (thẻ tạm trú tại nước ngoài) và không còn hộ chiếu VN còn hiệu 

lực thì không đăng ký du lịch sang nước thứ ba được. 

• Trẻ em dưới 14 tuổi phải có bố mẹ ruột đi cùng và mang theo giấy khai sinh. Trường hợp đi cùng 

người thân không phải bố mẹ ruột thì phải có giấy đồng ý của bố mẹ có xác nhận ủy quyền của chính 

quyền địa phương.  

• Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân (như hình ành, 

thông tin giấy tờ trong bản gốc bị mờ, không rõ ràng, passport hết hạn, không đúng quy định,…) Công 

ty VIETKINGTRAVEL sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

• Nếu quý khách yêu cầu ở phòng đơn, vui lòng thanh toán thêm tiền phụ thu. 

 

* GHI CHÚ:  

 

Chương trình có thể thay đổi tùy thuộc vào lịch bay của Hãng Hàng Không và tình hình khách sạn tại 

Singapore nhưng số điểm tham quan không thay đổi. Chương trình tour có bao gồm 1 số điểm shopping. Trong 

những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai, hoặc do thay đổi lịch trình của các phương tiện vận 

chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa, thì VIETKINGTRAVEL sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình vì sự thuận 

tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh. 

Quý khách vui lòng tự chịu mọi chi phí phát sinh nếu bị từ chối nhập cảnh vì lý do cá nhân.Hộ chiếu còn 

hạn sử dụng trên 6 tháng, không rách, không tẩy xóa. 


