
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KHÁM PHÁ ĐẢO QUỐC SƯ TỬ 

LANDTOUR - 4 NGÀY 3 ĐÊM 

 

TOUR BAO GỒM CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 

• Khách sạn  tiêu chuẩn 2 người/phòng 
• Phương tiện vận chuyển : xe riêng 
• Chi phí ăn uống 
• Hướng dẫn viên Việt Nam 

• Các chi phí cá nhân : Simcard, wifi, giặt ủi, taxi 
• Tiền bồi dưỡng cho HDV: 5SGD/ngày 
• Vé máy bay khứ hồi Viet Nam - Singapore 

ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR ĐIỀU KIỆN HỦY / CHUYỂN TOUR 

• Trẻ em từ 2-9 tuổi: 90% giá vé người lớn 
• Thanh toán  ngay khi ký HĐ đăng ký tour 
• Giá tour chưa bao gồm 10% VAT 

• 12 giờ sau khi đặt cọc, hủy miễn phí (trừ các tour giờ 
chót) 

• 24 giờ sau khi đặt cọc, không thể huỷ tour, 
Vinharound sẽ giải quyết cho quý khách chuyển ngày 
khởi hành tiếp theo hiện có, không tốn phí 

 



 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 
 

NGÀY 1: JEWEL CHANGI – CITY TOUR                                                                            ĂN TRƯA/TỐI 

Đoàn làm thủ tục nhập cảnh 
 
Buổi trưa: Hướng dẫn viên của Vinh Around đón đoàn 
tại sân bay quốc tế Changi Airport (tùy vào chuyến bay 
của quý khách). 
 
Đoàn dùng bữa trưa tại sân bay Changi 

Đoàn tham quan công viên sư tử biển (Merlion Park) 
Nhà hát Esplanade -nhà hát hiện đại vào bậc nhất của 
Singapore. Đây còn là biểu tượng kiến trúc và trung tâm 
biễu diễn văn hóa nghệ thuật tầm cỡ thế giới. 
 
Đoàn dùng bữa tối, tự do khám phá thành phố về đêm. 

  

 

NGÀY 2: MARINA BAY SAND ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI 

Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Khởi hành đi 
tham quan: 
Gardens by the Bay - 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. 
Đoàn dùng bữa trưa; Khởi hành đi đảo Resort World 
Sentosa – khu phức hợp kết hợp hài hòa giữa công viên 
 

thiên nhiên, di sản văn hóa, khu ẩm thực…, chiêm 
ngưỡng Festival Walk với nhiều khu shopping hấp dẫn 
và thử vận may Casino lớn nhất Singapore. 
Sea Aquarium (chi phí tự túc)– Thuỷ cung lớn nhất thế 
giới, là nơi sinh sống của hơn 100.000 sinh vật biển, với 
hơn 800 loài trong môi trường 45 triệu lít nước. Quý 
khách sẽ có cảm giác thực sự đang đi giữa lòng đại 
dương, chiêm ngưỡng các loài cá quý hiếm. 
Singapore Universal (chi phí tự túc) 
 
Đoàn dùng bữa tối, về khách sạn nghỉ ngơi. 



 

  

  

 

NGÀY 3: SINGAPORE ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI 

Đoàn ăn sáng tại khách sạn, khởi hành đi tham quan: 
Tham quan đền Hindu Sri Mariamman Temple, 
Buddha Tooth Relic Temple, Khu phố đặc trưng China 
Town: phố người Hoa đặc trưng với những món ăn hay 
những ngôi đền miếu đậm màu sắc Trung Hoa.  
 
Đoàn dùng bữa trưa tại trung tâm mua sắm Orchard 

Tự do mua sắm tại đường Orchard – trung tâm mua 
sắm sầm uất nhất Singapore, nơi tập trung những 
khách sạn 4 – 5 sao tráng lệ, những quán bar sôi động, 
những quán café sang trọng và những siêu thị như 
Singapura Plaza, OG, Robinson, Taskasimaya, Lucky 
plaza… hoặc cửa hàng miễn thuế, và trung tâm mua 
sắm nổi tiếng như Vivo, Ang Mi Kio, Jurong East, Bugis 
Street… Đoàn dùng bữa tối, về khách sạn nghỉ ngơi 

  



 

 

NGÀY 4: SINGAPORE – HO CHI MINH ĂN SÁNG 

Sau buổi ăn sáng cùng đoàn, đoàn khởi hành ra sân bay 
Changi di chuyển bằng tàu điện trong sân bay đến 
Terminal 1 để được chiêm ngưỡng Jewel Changi – thác 
nước trong nhà cao nhất thế giới. 

Làm thủ tục đón chuyến bay về Việt Nam. 
 
Chia tay HDV & kết thúc chuyến đi 

  

  

  

 
  



 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 
 

 THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRẢ LỜI GHI CHÚ 

1 Họ và tên (Mr./ Ms./ Mrs.)   

2 Ngày sinh & Nơi sinh (TP)   

3 Địa chỉ hiện tại   

4 Điện thoại & Email   

5 Số CMND & ngày cấp   

6 Tình trạng hôn nhân   

7 Công việc hiện tại   

8 
Thông tin cty hoặc cơ quan 
hiện tại 

  

9 Cam kết của khách 

 Đã được tư vấn & hiểu rõ các chi phí bao gồm & không 
bao gồm trong tour 

 Đã được tư vấn & hiểu rõ điều kiện đặt tour & huỷ tour 
 Đã được tư vấn & hiểu rõ các hồ sơ xin visa 
 Đã được tư vấn & hiểu rõ thủ tục & chi phí trong trường 

hợp trượt visa  
 Đã được tư vấn & hiểu rõ các thông tin quan trọng khi 

tham gia tour 
 Đã được tư vấn & hiểu rõ về lịch trình tour 
 Cam kết người đi cùng đã được tư vấn & hiểu rõ về 

chương trình tour 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 


