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CÔNG VIÊN SƯ TỬ, GARDENS BY THE BAY, 
UNIVERSAL STUDIOS 

	

 
 Phương tiện: Hàng không 4* Vietnam Airlines  
 Ngày khởi hành dự kiến: 24/06/2022 
 Thời gian: 4 ngày 3 đêm 

 
 
 
Giới thiệu Tour : 
 

ü Cùng HTS International Travel khám phá đất nước văn minh số một Đông Nam Á – Singapore 
với những dịa danh nổi tiếng. Là hình mẫu cho sự phát triển cho nhiều quốc gia trên thế giới. 
 

ü Khám phá “siêu cây” năng lượng mặt trời với vẻ đẹp kỳ thú lạ thường. Vườn hoa Floral Fantasy 
Dome với 15.000 bông hoa treo ngược kết hợp kỹ xảo 4D tuyệt đẹp, khám phá thưởng ngoạn tại 
Khu vui chơi giải trí bậc nhất Singapore - Universal Studios,… Và nhiều điều hấp dẫn nữa đang 
đón chờ quý khách. 

 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 
NGÀY 1: CAM RANH  – SÂN BAY CHANGI - SINGAPORE     (Ăn tối,) 
 
08h30 Hướng dẫn viên HTS International Travel đón quý khách tại Nha Trang khởi hành đi Sân 

bay quốc tế Cam Ranh để làm thủ tục cho chuyến bay VN693(11:30 -14:50) đi sân bay 
quốc tế Changi – Singapore. Đoàn ăn trưa nhẹ trên máy bay. 

Trưa Đến sân bay quốc tế Changi, đoàn làm thủ tục nhập cảnh tiếp đến đoàn tham quan 
Jurassic Miles - công viên khủng long theo kích thước thật và Canopy Park – nổi tiếng với 
lưới không trọng lực Skynet và cầu kính Canopy và ngắm thác nước trong nhà khủng Rain 
Vortex. 

Chiều Đoàn dùng bữa tối và về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 
 
 
NGÀY 2: THAM QUAN SINGAPORE – UNIVERSAL STUDIOS  (Ăn sáng, trưa, tối) 
 
Sáng Tham quan Công viên Sư Tử Biển, là biểu tượng của đảo quốc Singapore. Chụp hình lưu 

niệm với nhà hát Victoria và Toà nhà Quốc Hội. Mua sắm tại Cửa hàng vàng bạc đá quý 
và Cửa hàng dầu gió.  

Trưa Đoàn ăn trưa tại nhà hàng sau đó di chuyển đi khu vui chơi giải trí bậc nhất tại Đông Nam 
Á – Universal Studios – đoàn thoả sức khám phá và vui chơi tại đây 

Chiều Đoàn dùng bữa tối và về khách sạn nghỉ ngơi. 
 
NGÀY 3:	THẢO	CẦM	VIÊN	–	VƯỜN	CÂY	NĂNG	LƯỢNG                                (Ăn sáng, trưa, tối) 
 
Sáng Tham quan Đền thờ Xá lợi Răng Phật – ngôi chùa nằm trong phố người Hoa Chinatown 

là nơi thờ tự và lưu giữ nhiều di vật được các phật tử vô cùng tôn kính. Tham quan Vườn 
Bách thảo Singapore vườn bách thảo với diện tích 74ha mở cửa từ 05 giờ sáng đến 12giờ 
đêm mỗi ngày.  

Trưa Đoàn dùng bữa trưa sau đó tự do mua sắm tại một trong những khu mua sắm sầm uất nhất 
Singapore. Tiếp đến đoàn tham quan vườn cây năng lượng Garden By the Bay - Niềm tự 
hào của Singapore, tham quan Flora Fantasy mới khai trương - một trong những khu trưng 
bày cắm hoa tươi lớn nhất.  

 
 

NGÀY 4: SINGAPRE – CAM RANH                                (Ăn sáng ) 
 
Sáng Đoàn dùng bữa sáng và tự do nghỉ ngơi  
Trưa Xe đón đoàn đưa ra sân bay Changi làm thủ cho chuyến bay về lại Cam Ranh trên chuyến 

bay VN692 (11:30 – 12:50). Đoàn ăn trưa nhẹ trên máy bay. 
Chiều Đoàn về đến sân bay quốc tế Cam Ranh, xe đón đoàn ra ga tàu và di chuyển về TP. Nha 

Trang. Kết thúc chương trình. 
 

Kết thúc chương trình du lịch Singapore. Chào tạm biệt! 
	
	
	



 
 

GIÁ	DỊCH	VỤ:/KHÁCH	
GIÁ TRỌN GÓI 11.790.000 VNĐ 

	
*Vé trẻ em: 
• Trẻ em dưới 2 tuổi  : 30% giá của người lớn (bé ngủ chung giường với Bố Mẹ). 
• Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi : 80% giá của người lớn (bé ngủ chung giường với Bố Mẹ). 

   : 90% giá của người lớn (bé có giường riêng). 
• Trẻ em từ 12 tuổi trở lên  : 100% giá của người lớn  

* Giá tour bao gồm: 
• Vé máy bay khứ hồi - Thuế sân bay 2 đầu, phụ phí nhiên liệu và phí an ninh.  
• Khách sạn 3 sao tại Singapore (2 người/phòng, trường hợp có lẻ nam hoặc nữ thì ở phòng 3 người), 

có bao gồm các bữa ăn trong chương trình. 
• Hướng dẫn viên của HTS International Travel đi suốt tuyến. 
• Xe đưa đón và tham quan theo chương trình 
• Bảo hiểm du lịch suốt tuyến. 
• Quà lưu niệm của HTS International Travel: mũ kaki, tag hành lí. 

* Giá tour không bao gồm: 
• Lệ phí làm passport. 
• Chi phí test Covid trước ngày đi và trước ngày về 
• Các chương trình tự chọn, nước uống, giặt ủi, điện thoại, hành lý quá cước theo quy định của hàng 

không... 
• Chi phí dời ngày, đổi chặng bay  
• Các chi phí cá nhân khác của khách ngoài chương trình.  
• Tiền bồi dưỡng cho HDV và tài xế. 

 
THÔNG TIN HƯỚNG DẪN 

• Sau khi xuất vé máy bay, nếu quý khách báo hủy tour, quý khách vui lòng nộp lệ phí là: 90% giá 
tour. 

• Nếu quý khách báo hủy tour  trong vòng 24 giờ trước ngày đi, quý khách vui lòng nộp lệ phí là: 
100% giá tour. 

• Trong trường hợp không đủ số lượng khách (tối thiểu 15 khách) , HTS International Travel sẽ dời 
ngày khởi hành vào thời gian khác.  

* Lưu ý:  
• Quý khách từ 76 tuổi trở lên vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour). 
• Quý khách từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch nước ngoài 

của Bác sĩ và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi theo. 
• Hộ chiếu (Passport) của quý khách phải còn thời hạn trên 6 tháng kể từ ngày về. 
• Sau khi đóng tiền, nếu quý khách muốn hủy tour, vui lòng đem CMND & hóa đơn đã đóng tiền đến 

ngay Văn phòng để làm thủ tục hủy tour. Công ty không nhận khách báo hủy qua điện thoại. 
• HTS International Travel không nhận khách có thai từ 5 tháng trở lên tham gia các tour du lịch nước 

ngoài. 
• Trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, đình công, bạo động, phá hoại, chiến tranh, 

dịch bệnh, chuyến bay bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật…..dẫn đến tour không thể 
thực hiện tiếp tục được, HTS International Travel sẽ hoàn trả lại tiền tour cho quý khách sau khi đã 
trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa,… và không chịu trách nhiệm bồi thường 
thêm bất kỳ chi phí nào khác. 



 
 
• Trong trường hợp chỉ có 1 khách (người lớn) đi với 1 bé (dưới 12 tuổi), quý khách vui lòng đóng 

tiền tour cho Bé ngủ giường riêng.  
 

 


