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Tour Singapore 4 ngày: Merlion Park Sentosa - Gardens by the Bay
4 Ngày - 3 Đêm (T-S-SGP-32)

https://yeudulich.com/tours/t-s-sgp-32/tour-singapore-4-ngay-merlion-park-sentosa-gar
dens-by-the-bay.html
Những thành phố sôi động, hiện đại, những công trình kiến trúc độc đáo và một môi
trường sống trong lành, sạch đẹp nhất thế giới đã tạo nên một Singapore hấp dẫn với
du khách khắp nơi trên thế giới. Tất cả những điểm đến ấn tượng nhất của đảo quốc
Sư Tử đang chờ du khách khám phá trong chuyến đi 4 ngày 3 đêm.
Đến Singapore, du khách sẽ được thu vào tầm mắt toàn cảnh đất nước xinh đẹp từ
đỉnh núi Mount Faber, đến công viên Sử Tử Biển Merlion Park để ngắm nhìn những
bức tượng Sư tử đại diện cho sự chuyển mình của đất nước Singapore, ghé thăm hai
nhà hát nổi tiếng: nhà hát Victoria cổ kính và nhà hát Esplanade hiện đại. Đảo du lịch
Sentosa với tháp Sư Tử biển cao hơn 30m, tham quan hai bảo tàng nổi tiếng: bảo tàng
sáp Madame Tussauds trưng bày tượng của những nhân vật nổi tiếng và bảo tàng Lịch
sử Singapore đem lại những trí thức vô cùng thú vị về đảo quốc Sư tử. Du khách sẽ tới
tham quan khu vườn sinh thái Gardens by the Bay với hệ thống "siêu cây" khổng lồ,
trải nghiệm cảm giác đặc biệt trên con đường Skyway và tham quan tòa nhà Marina
Bay Sands, nơi diễn ra chương trình nhạc nước Spectra Show hoành tráng, đầy tính
nghệ thuật.
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Thông tin
Khởi hành từ

Dành cho

Sản phẩm của







Hà Nội

Tất cả mọi người

Lữ hành Việt Nam-TV

Hàng không

Khách sạn

Size đoàn





15-25

Singapore Airlines

3 sao

Người

Quốc gia:

Singapore

Thành phố:

Sentosa, Singapore

Hoạt động đặc biệt:

• Ngắm nhìn toàn cảnh đất nước Singapore từ đỉnh núi
Mount Faber
• Tham quan bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds và
bảo tàng lịch sử Singapore
• Thưởng thức chương trình nhạc nước Spectra show
hoành tráng

Ngôn ngữ hướng dẫn viên

Tiếng Việt, Tiếng Anh
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Hành trình
Ngày 1: Hà Nội - Singapore
Khởi hành đến Singapore
Đáp chuyến bay SQ187 (18h25) đi Singapore
Đón quý khách tại trung tâm Hà Nội tới sân bay quốc tế Nội Bài
Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn, đến sân bay Nội Bài làm thủ tục
đáp chuyến bay SQ187 lúc 18h25 đi Singapore.
Đến sân bay quốc tế Changi - Singapore, hướng dẫn viên và xe của công ty du lịch địa
phương đón quý khách về trung tâm thành phố.
Quý khách ăn tối, nhận phòng khách sạn và nghỉ đêm tại khách sạn 3* hoặc tương
đương ở Singapore.
Thực đơn
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 2: Singapore - Sentosa
Tham quan thành phố Singapore, đảo Sentosa
Tòa nhà Quốc hội cũ
Nhà máy sản xuất Kim Cương & Trung tâm giới thiệu sản phẩm Địa Phương
Nhà hát Esplanade
Bảo tàng Hình ảnh Singapore
Đảo Sentosa
Cửa hàng dầu gió, collagen dưỡng da
Bảo tàng Madame Tussauds
Tháp Sư tử Biển
Singapore by Night (chi phí tự túc)
Nhà hát Victoria
Công viên Sư tử Biển
Sau bữa sáng buffet tại khách sạn, quý khách bắt đầu chương trình tham quan các
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điểm du lịch nổi tiếng tại Singapore như:
Tòa nhà Quốc hội cũ, Merlion Park - Công viên Sư tử Biển, Nhà hát Victoria - nhà hát
cổ kính nhất Singapore và Nhà hát Esplanade - nhà hát hiện đại vào bậc nhất của
Singapore. Đây còn là biểu tượng kiến trúc và trung tâm biểu diễn văn hóa nghệ thuật
tầm cỡ thế giới.
Tiếp đó, Quý khách tìm hiểu các sản phẩm truyền thống nổi tiếng của Singpore tại cửa
hàng bán dầu gió và collagen dưỡng da. Sau đó quý khách tham quan Nhà Máy Sản
Xuất Kim Cương lớn nhất Đông Nam Á, và Trung Tâm Giới Thiệu Sản Phẩm Địa
Phương - tại đây quý khách có thể mua những món quà lưu niệm độc đáo của
Singapore đặc biệt là các loại dầu gió như dầu xanh, dầu sư tử…,
Sau bữa trưa, quý khách tiếp tục đến Đảo Sentosa hòn đảo du lịch nổi tiếng, SPGSIN06
Merlion Tower (chụp hình bên ngoài), Tham quan SPGSIN07 - trưng bày tượng của
những nhân vật nổi tiếng. Bảo tàng sáp ở Singapore còn độc đáo với dịch vụ du thuyền
(boatride) đầu tiên trong hệ thống, mang tên “Spirit of Singapore”, trái ngược với sự
yên ắng bên ngoài là một thế giới đa sắc màu vô cùng sôi động và đầy hào hứng.
SPGSIN08 sẽ đem bạn đến khoảng thời gian lý thú được đắm mình vào dòng chảy lịch
sử hào hùng của đất nước Sư tử biển .
Quý khách đi ăn tối tại nhà hàng. Nếu còn nhiều thời gian, Quý khách cùng với hướng
dẫn viên địa phương đăng ký tham gia chương trình option khám phá Singapore về
đêm “Singapore by Night” hấp dẫn và mới lạ như: Khám phá cuộc sống trong lòng đất
của người dân Singapore bằng Tàu điện ngầm MRT, Trải nghiệm Du thuyền trên dòng
sông Singapore ngắm cảnh vịnh Marina Bay về đêm, khám phá trung tâm thương mại
Suntec City – tìm hiểu Phong Thuỷ Thượng - Phong Thuỷ Hạ đất nước Singapore (chi
phí tự túc).
Nghỉ đêm khách sạn 3* hoặc tương đương.
Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 3: Marina Barragee - Thiên Hậu
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Tham quan thành phố Singapore
Spectra Show
Đường Orchard
Đập nước Marina Barrage
Chùa Răng Phật
Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách sẽ tham quan Đập nước Marina Barrage được
cả thế giới biết đến như một kiệt tác khổng lồ về sức cải tạo thiên nhiên của con người,
là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Tại đây Quý khách có thể chiêm
ngưỡng những ánh đèn rực sáng của vòng quay nổi tiếng Singapore Flyer và Khu
trung tâm thương mại, phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng của đập nước Marina
Barrrage.
Tiếp đó, quý khách tham quan Chùa Răng Phật toạ lạc ở khu China Town, có kiến trúc
tráng lệ, được coi như một bảo tàng nghệ thuật Phật giáo hiện đại. Tại đây Quý khách
có thể tìm hiểu về lịch sử, triết lý đạo Phật qua các tác phẩm nghệ thuật.
Buổi chiều, quý khách có thể tự do mua sắm tại khu Bugis hoặc Đường Orchard - nơi
tập trung rất nhiều khách sạn tráng lệ, những quán bar sôi động, những quán café
sang trọng và những siêu thị nổi tiếng như Takashimaya, Orchard Gate Way, Lucky
Plaza và hàng loạt các cửa hàng của các nhãn hàng thời trang nổi tiếng như: HM, Zara,
Uniqlo, Forever21…
Sau bữa tối, quý khách thưởng thức bữa tối và thỏa mắt với chương trình biểu diễn
nhạc nước đặc sắc Spectra Show tại Marina Bay Sand. Chương trình quy tụ những kỹ
thuật, âm thanh, ánh sáng hiện đại nhất, nằm bên bờ vịnh Marina sẽ là một ấn tượng
khó phai trong lòng du khách. Nghỉ đêm tại khách sạn 3* hoặc tương đương.
Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng địa phương

Ngày 4: Singapore - Hà Nội
Tham quan thành phố Singapore
Trở về Hà Nội trên chuyến bay MI564 lúc 15h20
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Cửa hàng Chocolate
Vườn bên vịnh (tự túc chi phí vào nhà vòm)
Ăn sáng tại khách sạn, sau đó trả phòng. Quý khách ghé thăm cửa hàng Chocolate, lựa
chọn những món quà nhỏ xinh dành tặng cho gia đình và người thân bạn bè; tham
quan SPGSIN01 Garden by the Bay – khu vườn cây nhân tạo với hệ thống siêu cây có
khả năng tổng hợp năng lượng mặt trời và lọc sạch không khí. Thăm quan hai khu nhà
vườn trong nhà kính mái vòm (Flower Dome & Cloud Forest) để tìm hiểu về hàng
nghìn loại cây lạ trên thế giới và đặc biệt tận mắt chứng kiến các loại nước thải và rác
thải của hai nhà kính này được tái sử dụng để trở thành năng lượng quay tua bin hơi
nước nhằm cung cấp điện cho khu vườn (chi phí tự túc).
Quý khách ăn trưa tại nhà hàng địa phương sau đó ra sân bay làm thủ tục lên chuyến
bay MI564 lúc 15h20 về Hà Nội. Xe và hướng dẫn đưa quý khách về điểm hẹn ban đầu,
kết thúc chuyến đi.
Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương

Dịch vụ
Bao gồm:
Nghỉ đêm tại khách sạn 3 sao (2 người/phòng, nếu lẻ sẽ ghép ngủ phòng 3 người);
Khách sạn tại Singapore: Grand Chancellor @Orchad hotel, Mirama hotel,
Fortcanning hotel…;
Vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Singapore - Hà Nội;
Các bữa ăn theo chương trình;
Xe ô tô máy lạnh đưa đón theo chương trình;
Vé thắng cảnh theo chương trình;
Hướng dẫn viên suốt tuyến tiếng Việt nhiệt tình, kinh nghiệm;
Quà tặng: nón, bao hộ chiếu;
Bảo hiểm du lịch toàn cầu ACE (tối đa 10.000USD/vụ).

Không bao gồm:
Phí làm hộ chiếu;
Cước hành lý quá tải, đồ uống, giặt là, điện thoại;
7/31

Hotline: 1800.8054
Email: lienhe@yeudulich.com

Ngủ phòng đơn, chi phí cá nhân khác ngoài chương trình;
Visa tái nhập Việt Nam;
Hành lý quá cước qui định và các chi phí cá nhân phát sinh ngoài chương trình;
Bồi dưỡng hướng dẫn viên và lái xe (3USD/ngày/người).

Điều kiện hoàn hủy
Điều kiện hoàn hủy của Yeudulich.com
Hủy tour miễn phí trong vòng 24h đối với các tour có ngày khởi hành cách thời điểm
đặt tour tối thiểu 15 ngày.
Đổi tour miễn phí trong vòng 48h đối với các tour có ngày khởi hành cách thời điểm
đặt tour tối thiểu 15 ngày.
Mọi thông tin chi tiết về hủy tour, đổi tour quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 024
6256 7788.
Hủy tour sau 24 giờ hoặc đổi tour sau 48 giờ kể từ thời điểm đặt cọc, áp dụng điều
kiện hoàn hủy theo công ty lữ hành.
Đối với những tour có ngày khởi hành cách ngày đặt dưới 15 ngày, áp dụng điều
kiện hoàn hủy của công ty lữ hành.

Điều kiện hoàn hủy của công ty lữ hành
Hủy tour từ 15 - 17 ngày trước ngày khởi hành, chịu phạt 70% tổng giá trị tiền tour.
Hủy tour từ 08 - 10 ngày trước ngày khởi hành, chịu phạt 80% tổng giá trị tiền tour.
Trường hợp hoãn huỷ tour trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành sẽ chịu phạt 100%
đơn giá nhân với số người hủy.
Trong quá trình đoàn đi, nếu quý khách nào không sử dụng bất cứ dịch vụ gì thì
cũng không được hoàn lại chi phí dịch vụ đó.
Trong trường hợp quý khách bị Đại sứ quán từ chối thị thực vì lý do cá nhân, quý
khách không được hoàn lại phí xin cấp thị thực, phí dịch thuật tài liệu nếu có, đồng
thời phải chịu các chi phí phạt hủy vé máy bay theo quy định của hàng không, các
chi phí hủy dịch vụ tour tại nước ngoài.

Hồ sơ thị thực
Bao gồm
Trường hợp miễn thị thực Chính phủ Singapore miễn thị thực đối với người dân
mang hộ chiếu Việt Nam nhập cảnh thời hạn dưới 30 ngày. Tuy nhiên Cục Xuất
Nhập Cảnh Singapore có quyền xét từng trường hợp và đôi khi họ chỉ cho phép bạn
vào Singapore với thời hạn 1 tuần hay 2 tuần hoặc từ chối nhập cảnh.
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Các giấy tờ khác Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng;
Hộ chiếu cũ nếu có.

Điểm tham quan
Đảo Sentosa - Sentosa Island
Sentosa, Singapore

Sentosa là một đảo du lịch nổi tiếng của Singapore. Nhắc đến cái tên này du khách
nghĩ ngay đến một thiên đường thực sự dành cho du lịch và vui chơi. Chỉ cách thành
phố khoảng một vài phút đi cáp treo hoặc đường bộ, đảo Sentosa có thể được xem là
một sự kết hợp hoàn hảo giữa khu vui chơi giải trí nhiệt đới, công viên thiên nhiên và
trung tâm di sản. Nguyên là một làng chài nhỏ với diện tích chừng 3km² và cũng từng
là doanh trại của quân đội Anh, ngay từ năm 1972 nơi đây đã được các nhà kinh
doanh du lịch đầu tư cải tạo một cách chuyên nghiệp và dần mở rộng để trở thành
một khu nghỉ mát yên bình trên đảo xanh. “Sentosa” trong ngôn ngữ Mã Lai có nghĩa
là hòa bình và thanh bình. Đến Singapore, du khách không thể không ghé thăm
Sentosa bởi nơi đây có rất nhiều hoạt động dành cho khách du lịch, một sân chơi đa
dạng đáp ứng đầy đủ sở thích của mọi người, từ những điểm tham quan thiên nhiên
kỳ thú đến những địa điểm lịch sử, bảo tàng, tổ chức sự kiện và không chỉ dừng lại ở
đó… Sentosa thực sự là thiên đường của các hoạt động giải trí với ngày càng nhiều các
hoạt động được phát triển. Để đến Sentosa, du khách có thể đi bộ qua cầu Causeway,
đi xe buýt, xe điện hoặc cáp treo. Tuy mỗi phương tiện sẽ đem đến cho du khách một
cách tiếp cận khác nhau nhưng không vì thế mà kém phần thú vị. Một điểm tham
quan nổi tiếng trên đảo là Bảo tàng hình ảnh Singapore. Lịch sử hình thành và phát
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triển xã hội Singapore từ thế kỷ 14 đến nay được giới thiệu tại Bảo tàng hình ảnh
Singapore hay còn gọi là Bảo tàng sáp. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể tìm hiểu
tượng sư tử biển và đường đi bộ - Merlion Walk tại nơi đây. Merlion Walk là tên gọi
con đường đi bộ nối các điểm du lịch trên đảo Sentosa, tuy chỉ dài 120 mét nhưng rất
ấn tượng với những cột băng và vòi phun nước. Tại vị trí trung tâm sừng sững là
tượng Sư tử biển cao 37 mét – biểu tượng chính của Singapore với hình ảnh một con
thú huyền thoại có đầu sư tử và mình cá.

Vườn bên vịnh - Gardens by the Bay
18 Marina Gardens Drive, Singapore 018953

Gardens by the Bay là một tổ chức độc lập chịu trách nhiệm phát triển và quản lý một
trong những khu vườn quan trọng nhất của châu Á. Nó được lãnh đạo bởi một đội ngũ
chuyên gia đa ngành và các chyên gia quốc tế, địa phương. Với diện tích trên 250 mẫu
Anh (100 ha), vườn bên vịnh Singapore tọa lạc gần hồ chứa Marina và có ba không
gian vườn lớn mà nhiều người coi đây như một thành phố vườn ảo. Vườn Vịnh trung
tâm nối liền vườn vịnh phía Đông và Nam với lối đi bộ dọc theo bờ sông dài 3km. Khu
nghỉ mát Bay South Garden khai trương vào giữa năm 2012 có lẽ là ấn tượng nhất với
hai khu bảo tồn và kiểm soát sinh học được gọi là Cloud Forest và Flower Dome. Trong
đó cuộc sống của các loài thực vật được trưng bày theo đặc điểm địa lý trên Trái Đất,
từ Địa Trung Hải đến cả hai vùng khí hậu mát mẻ hay khô cằn. Khu vườn vịnh phía
Đông chạy dài 2 km dọc theo bờ sông và bao phủ 32 ha với cây cọ, bãi cỏ, gian hàng và
các điểm tham quan theo chủ đề nước. Một điểm hấp dẫn khác của Vườn bên vịnh
Singapore là cấu trúc cây khổng lồ được biết đến dưới cái tên Supertrees, tạo ra một
bộ sưu tập các loài dương xỉ kỳ lạ và quý hiếm, hoa phong lan và cây nho. Gardens by
the Bay đã đạt được nhiều giải thưởng cao quý bao gồm Giải thưởng Thế giới Xây
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dựng năm 2012, Giải thưởng thiết kế của Tổng thống (Singapore) năm 2013, Giải
thưởng Thành tựu xuất sắc của Hiệp hội Giải trí Trách nhiệm năm 2014, Nhà kính
Thủy tinh Lớn nhất (Flower Dome) trong kỷ lục Thế giới Guinness năm 2015 và Giấy
chứng nhận xuất sắc của Kỳ nghỉ hè năm 2016. Hàng năm, Vườn bên vịnh Singapore
là nơi diễn ra nhiều cuộc triển lãm thực vật mang đến cho những người yêu thiên
nhiên có cơ hội tìm hiểu, học hỏi và ngắm nhìn các loài hoa tuyệt đẹp nơi đây.

Công viên Sư tử Biển - Merlion Park
21 Esplanade Drive, Singapore 038980

Trải rộng trên 2.500 m vuông, công viên Merlion nằm gần Vịnh Marina nổi tiếng với
hai bức tượng sư tử biển nằm ở trung tâm. Merlion mẹ cao 8,6 mét và nặng 70 tấn và
con con cao 2 mét nặng 3 tấn. Trên khắp Singapore, du khách có thể tìm thấy 5 bức
tượng nổi tiếng này. Hai trong số đó nằm trong công viên Merlion và những bức tượng
khác được đặt tại đỉnh núi Faber, Sentosa và Tổng cục Du lịch. Công viên được thiết kế
lần đầu tiên như một biểu tượng của Singaopre vào năm 1964 nhưng đến năm 1972,
nơi đây mới chính thức được khai trương và mở cửa đón khách tham quan. Cách tốt
nhất để tham quan công viên là du lịch quanh thành phố Singapore cùng với một
hướng dẫn viên. Họ sẽ giúp du khách hiểu rõ mọi điều về bức tượng và đưa du khách
đi khám phá những điểm nổi tiếng xung quanh thành phố như Little India, Khu phố
Tàu, công viên chim Jurong, Vườn bách thảo và Vườn quốc Hoa Lan quốc gia
Singapore. Một cách khác đó là tham quan Singapore trên các con sông và qua vịnh và
đi qua con sông trong công viên Merlion. Công viên Merlion rất phù hợp với trẻ em và
có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa. Tới đây tham quan, du khách đừng quên đem theo
mình một chiếc máy ảnh, công viên sẽ đem đến một không gian tuyệt vời để ngắm
nhìn và chụp ảnh bao quát thành phố. Ngoài ra, du khách tới đây cũng luôn chụp ảnh
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với bức tượng Merlion như một biểu tượng và nét đẹp của đất nước Singapore. Công
viên nằm ở vị trí trung tâm gần Fullerton gần một trung tâm thương mại nhộn nhịp.
Bởi vậy, du khách có thể tới đây bất cứ khi nào mình muốn với hệ thống giao thông
thuận tiện và nhanh chóng của Singapore.

Nhà hát Esplanade - Esplanade – Theatres on the Bay
1 Esplanade Dr, Singapore 038981

Esplanade là trung tâm biểu diễn nghệ thuật quốc gia của Singapore và là một trong
những trung tâm nghệ thuật nhộn nhịp, phong phú nhất trên thế giới. Esplanade Nhà hát trên Vịnh được điều hành bởi Công ty The Esplanade (TECL), một tổ chức phi
lợi nhuận, một tổ chức từ thiện và có tính chất công cộng. Tháng 9 năm 2016, Hội đồng
Từ thiện đã trao tặng TECL Giải thưởng Từ thiện và Giải thưởng Khen thưởng Đặc biệt
- Tính minh bạch của Chiến lược. Kể từ khi mở cửa vào năm 2002, trung tâm đã trình
diễn hơn 34.000 buổi biểu diễn, thu hút được 24 triệu khách quen và 88 triệu du
khách. Hai phòng chính của Esplanade là Phòng hòa nhạc với 1.600 chỗ ngồi và Nhà
hát với 2.000 chỗ. Vào tháng 3 năm 2014, phòng Hòa nhạc đã được công ty xây dựng
dữ liệu Emporis tại Hamburgh liệt kê là một trong 15 sảnh hòa nhạc đẹp nhất thế giới.
Mục đích của Esplanade là trở thành một trung tâm biểu diễn nghệ thuật cho mọi
người và làm phong phú thêm cuộc sống thông qua nghệ thuật. Các chương trình của
nhà hát đều hướng đến giải trí, giáo dục và truyền cảm hứng. Lịch biểu diễn nghệ
thuật của Esplanade thường kéo dài hàng năm với khoảng 3.000 buổi trình diễn, các
đối tác và nhân viên tại đây phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau ở Singapore và
trải rộng trên nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ và thể loại bao gồm nhảy, âm nhạc, sân
khấu, trình diễn và hơn thế nữa. Hơn 70% các chương trình diễn ra mỗi năm ở nhà
hát là miễn phí. Esplanade thường xuyên thu hút sự chú ý của các công ty và nghệ sĩ
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quốc tế góp phần làm phong phú văn hóa của Singapore. Nhà hát cũng là nơi biểu
diễn phổ biến cho các nhóm nghệ thuật, diễn giả thương mại, những người thuê địa
điểm để tố chức chương trình. Những bài thuyết trình như thế đã làm đa dạng thêm
dịch vụ Esplanade cung cấp cho khán giả. Nhà hát Esplanade luôn hợp tác chặt chẽ với
các nghệ sĩ địa phương, khu vực và quốc tế để phát triển năng lực nghệ thuật, đẩy
mạnh ranh giới nghệ thuật và thu hút khán giả. Trung tâm hỗ trợ việc tạo ra nội dung
nghệ thuật và phát triển các khả năng kỹ thuật cho ngành công nghiệp trên toàn quốc.

Tòa nhà Quốc hội cũ - The Arts House/ Old Parliament House
1 Old Parliament Lane, Singapore 179429

Được thiết kế bởi kiến trúc sư tài ba G.D. Coleman và xây dựng vào năm 1827, tòa nhà
Quốc hội Singapore cũ - nay là Ngôi nhà Nghệ thuật (The Arts House) là một trong
những ngôi nhà thời thuộc địa cổ nhất tại Singapore. Ngôi nhà này ban đầu từng thuộc
sở hữu của viên Cảnh trưởng Johor vào năm 1819, sau đó là của một thương lái người
Scotland có tên là John Argyle Maxwell. Sau khi kiến trúc sư Coleman giúp John cải
tạo lại ngôi nhà thành một tòa nhà theo phong cách neo-Palladian, John đã cho chính
phủ thuê lại căn nhà này vào năm 1828 để dùng làm trụ sở Tòa án. Nơi đây là trụ sở
Quốc hội Singapore từ năm 1965 đến năm 1999. Sau đó Quốc hội đã chuyển trụ sở làm
việc sang tòa nhà bên cạnh và tòa nhà Quốc hội cũ được cải tổ thành một trung tâm
triển lãm và biểu diễn nghệ thuật (The Arts House). Tòa nhà Quốc hội cũ 200 tuổi ngày
nay đã trở thành một nơi đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển nghệ thuật và
sáng tạo tại Singapore. Ngôi nhà Nghệ thuật (The Arts House) có nhiệm vụ quảng bá
và trưng bày nhiều các chương trình đa ngành và các lễ hội như văn học, điện ảnh,
biểu diễn và nghệ thuật thị giác. Ngôi nhà Nghệ thuật được quản lý bởi Arts House
Limited (AHL). AHL cũng là đơn vị đăng cai tổ chức Lễ hội Quốc tế về Nghệ thuật tại
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Singapore và quản lý các trung tâm nghệ thuật Goodman và Aliwal.

Tháp Sư tử Biển - Merlion Tower
21 Esplanade Drive, Singapore 038980

Nằm trong khuôn viên Merlion Park với thân hình cá và đầu sư tử, bức tượng Merlion
là một biểu tượng quốc gia của Singapore, đại diện cho lịch sử, bản sắc và sự chuyển
mình từ một quốc gia làng chài sang "Thành phố Sư tử". Biểu tượng này được sử dụng
rộng rãi như một linh vật và là hiện thân dân tộc của Singapore. Trên khắp đất nước,
du khách có thể tìm thấy 5 bức tượng nổi tiếng này. Hai trong số đó nằm trong công
viên Merlion và những bức tượng khác được đặt tại Mt. Faber, Sentosa và Tổng cục Du
lịch. Chúng được làm bằng xi măng và được thiết kế bởi Lim Nang Seng. Cái tên là sự
kết hợp của “mer” nghĩa là biển và “lion” là sư tử. Bức tượng thể hiện nguồn gốc của
Singapore từ một làng chài được gọi là Temasek nghĩa là “thị trấn biển” tại Java. Bức
tượng chính đứng trước khách sạn One Fullerton. Merlion mẹ cao 8,6 mét và nặng 70
tấn và con con cao 2 mét nặng 3 tấn. Merlion hướng về phía Đông và đó được coi là
nơi cung cấp sự thịnh vượng truyền thống, có một dòng nước phun ra từ miệng bức
tượng. Khi cầu Esplanade được hoàn thành vào năm 1997, bức tượng bị che khuất và
không thể nhìn thấy từ dòng sông như trước. Bởi vậy, bức tượng được di chuyển đến
vị trí ngày nay phía trước khách sạn Fullerton, cách nơi ban đầu 120 mét. Merlion
Tower đặt tại công viên nằm ở trước Fullerton gần một trung tâm thương mại nhộn
nhịp. Bởi vậy, du khách có thể tới đây bất cứ khi nào mình muốn nhờ một hệ thống
giao thông thuận tiện và nhanh chóng. Du khách đến công viên không thể bỏ qua việc
chụp ảnh hay mua các đồ lưu niệm in hình Merlion như một biểu tượng và nét đẹp
của đất nước và văn hóa Singapore.
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Bảo tàng Madame Tussauds - Madame Tussauds Museum in Singapore
Imbiah Lookout, 40 Imbiah Road, Sentosa Island, Singapore 099700

Madame Tussaudes Singapore là một bảo tàng tượng sáp tại đảo Sentosa của
Singapore và chính thức mở cửa đón khách tham quan vào ngày 15 tháng 10 năm
2014. Các bức tượng sáp tại đây được làm theo đúng kích thước thực của các ngôi sao
giải trí hay các nhân vật lịch sử nổi tiếng. Chúng được sắp xếp và chia ra theo các lĩnh
vực như âm nhạc, thể thao, nhân vật lịch sử, nhà lãnh đạo, phim ảnh,... Bạn có thể
khám phá và tìm hiểu các câu chuyện phi thường của các nhân vật thông qua bảng
giới thiệu, biểu diễn của các diễn viên trực tiếp vả các những hiệu ứng đặc biệt. Khách
du lịch tới đây có thể “gặp gỡ”, tương tác và chụp ảnh với thần tượng như Angelina
Jolie, Brad Pitt, Michael Jackson, Beyonce, Madonna hay cặp đôi Venus và Serena
Williams và nhiều hơn thế nữa. Chuyến du thuyền hấp dẫn Spirit of Singapore sẽ đưa
du khách tham quan một vòng khu rừng nhiệt đới nơi cây cối xanh tươi và sống động.
chuyến đi sẽ trở thành một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ trong chuyến viếng thăm
bảo tàng. Khi con thuyền đi qua những tán lá bí ẩn, du khách sẽ tham gia vào một
cuộc đua có giải thưởng lớn và chìm đắm vào cảnh quan kỳ diệu của thành phố
Singapore trước khi tiếp tục chuyến hành trình tới Pai Fang và tham dự lễ hội pháo
hoa tuyệt đẹp để kết thúc chuyến đi. Và cũng đừng quên ghé qua Bảo tàng Hình ảnh
Singapore ở gần đó để khám phá lịch sử biến đổi của thành phố từ một ngôi làng nhỏ
tới một đô thị nhộn nhịp như ngày nay. Bảo tàng độc đáo này là điểm dừng chân hoàn
hảo cho các gia đình đang tìm kiếm niềm vui vào một buổi chiều mưa hay cho các du
khách muốn khám phá những trải nghiệm khác nhau tại Madame Tussauds. Cho dù
có dành vài giờ hay cả một buổi chiều cho Bảo tàng này, khoảng thời gian đó chắc
chắn sẽ rất thú vị.
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Bảo tàng Hình ảnh Singapore - Images of Singapore LIVE
40 Imbiah Rd, Imbiah Lookout Sentosa, Singapore 099700

Được khai trương vào năm 1983 với tư cách là Bảo tàng Pioneers of Singapore &
Surrender Chambers, sau đó nơi này đã được đổi tên thành Bảo tàng Hình ảnh
Singapore vào năm 1994 và được sửa sang vào năm 2005. Bảo tàng là một hành trình
khám phá lịch sử phi thường của quốc gia Singapore từ một làng chài khiêm tốn đến
một nhà máy điện thế kỷ 21. Nơi đây có 15 khu vực được chia theo các chủ đề hấp dẫn
với các diễn viên và hiệu ứng đặc biệt. Vui vẻ, tương tác và trình diễn hấp dẫn, Bảo
tàng Hình ảnh Singapore sẽ đưa du kháhc vào một hành trình khám phá những câu
chuyện phi thường của quốc gia. Nơi đây đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng của
Singapore và thu hút một lượng lớn khách du lịch mỗi năm đến với đất nước này.
Nhấn mạnh vào lịch sử thuộc địa của Singapore, Bảo tàng Hình ảnh Singapore là mộ
sự bổ sung hoàn hảo cho buổi triển lãm Singapura 700 năm, trong đó nhấn mạnh vào
lịch sử sau Chiến tranh Thế giới thứ II và nỗ lực xây dựng lại đất nước. Bảo tàng đề cao
sự tương tác và hy vọng rằng với cách tiếp cận hấp dẫn này, du khách sẽ tiếp cận và
tìm hiểu được nhiều hơn những thứ có trong bảo tàng. Sau 30 đến 45 phút tham gia
tour quanh Bảo tàng Hình ảnh Singapore, sẽ dẫn tới địa điểm thu hút khách du lịch
nổi tiếng khác là Bảo tàng Madame Tussauds Singapore. Cả hai bảo tàng đều được
điều hành bởi Merlin Entertainments plc. Du khách tới đây có thể “gặp gỡ” và tìm hiểu
về những con người tiên phong của Singapore trong khoảng thời gian gần 200 năm và
kết thúc hành trình bằng việc tham gia chuyến du thuyền Spirit of Singapore. Bảo tàng
mở cửa phục vụ khách du lịch hàng ngày với giá vé dành cho người lớn là $39 và trẻ
em là $30.
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Đường Orchard - Orchard Road
Orchard Road, Singapore 238879

Đến với Singapore, du khách không thể bỏ lỡ con phố mua sắm nổi tiếng Orchard
Road. Đó là một đại lộ đài 2,2 km trải dài từ Công viên Istana tới Vườn thực vật phía
Tây và được xem là thiên đường mua sắm và giải trí của Singapore. Du khách sẽ tìm
thấy tại đây những cửa hàng cao cấp từ Dior đến Armani, các trung tâm mua sắm lớn
như Ngee Ann City, các cửa hàng bách hóa, rạp chiếu phim và khu vui chơi giải trí.
Người bản địa, người Trung Quốc và người Vaira Kimadam còn gọi Orchard với cái tên
khác là Tang Leng Pa Sat Koi. Đường Orchard được đặt tên theo một người chủ của
nhiều đồn điền và vườn cây ăn trái trong khu vực này từ thế kỷ thứ 19. Ở cuối đường
phía Nam, du khách có thể tìm thấy Nibong palms và khám phá khu Vườn bách thảo ở
cuối đường phía Bắc. Tại đây có rất nhiều tòa nhà từ thời thuộc địa đáng chú ý nhưng
cũng có một trong số đó nay đã trở thành những khách sạn sang trọng. Du khách có
thể thỏa thích mua sắm tại các trung tâm thương mại trên đường Orchard hay thưởng
thức một số món ăn tuyệt vời trong các nhà hàng và quán cà phê xinh đẹp. Ngoài ra,
du khách còn có thể tìm thấy tại đây Istana, nơi ở của Tổng thống Singapore. Nếu yêu
thích cuộc sống êm đềm về đêm, Orchard sẽ cung cấp một loạt những câu lạc bộ và
bar về đêm rất thú vị không thể bỏ qua. Tại phố Orchard, có rất nhiều trung tâm thú
vị cùng với các thương hiệu bán lẻ hàng đầu thế giới. Đừng quên xem chương trình
hay các buổi hòa nhạc tuyệt vời tại Marina Bay Gardens. Hãy ghé qua bức tường leo
núi trong nhà cao nhất thế giới Via Ferrata tại trung tâm Orchard. Điểm khởi đầu phố
Orchard là nơi giao với đường Bukit Timah và điểm kết thúc là giao với đường Handy.
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Chùa Răng Phật - Buddha Tooth Relic Temple
288 South Bridge Road, Singapore 058840, Singapore

Chùa răng phật (The Buddha Tooth Relic Temple and Museum) là một ngôi đền Phật
giáo và khu phức hợp bảo tàng nằm ở khu phố Tàu của Singapore. Ngôi chùa được
thiết kế dựa theo phong cách kiến trúc nhà Đường và được xây dựng để lưu giữ các di
tích lịch sử của Đức Phật. Lễ khởi công đã được tiến hành vào ngày 13 tháng 3 năm
2005. Với chi phí 62 triệu đô la Singapore và 2 năm xây dựng, ngôi chùa đã hoàn thành
vào năm 2007. Ngôi chùa đã trải qua tổng cộng 9 đề xuất trước khi hoàn tất thiết kế. Vị
sư trưởng đã từ chối tất cả các bản thiết kế quá hiện đại hay kiểu chữ Trung Hoa cũng
như ý tưởng kiến trúc Nam Trung Hoa, vì muốn phản ánh chân thực về lịch sử di dân
của Singapore. Thay vào đó, thiết kế cuối cùng của tòa nhà là phong cách Bắc Trung
Hoa với nghệ thuật từ nhà Đường. Từ khi mở cửa, ngôi chùa đã trở thành một điểm
thu hút khách du lịch của khu phố Tàu. Shi Fa Zhao hiện là chủ tịch cũng như trụ trì
của ngồi chùa và bảo tàng Răng Phật. Bên cạnh yêu cầu thiết kế xây dựng theo lối
truyền thống, nơi này cũng được yêu cầu phải tiện lợi và thường xuyên tổ chức các sự
kiện cho cả người dân địa phương cũng như khách du lịch. Ngày nay, Chùa Răng Phật
là nơi truyền bá giáo lý mang tính di sản, lịch sử. Du khách có thể tìm hiểu sâu hơn về
đạo Phật thông qua các buổi hội thảo tương tác do trụ trì và các học giả của chùa tổ
chức.
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Nhà hát Victoria - Victoria Theater
11 & 9 Empress Place, Singapore 179558

Nhà hát Victoria tọa lạc tại số 9 và số 11 trên đường Empress Place. Nhà hát được thiết
kế bởi John Bennett và hoàn thành vào năm 1862. Được khởi xướng như một hội
trường thành phố. Phòng Concert được thiết kế bởi Regent Alfred John Bidwell và
hoàn thành vào năm 1905. Ban đầu được gọi là Victoria Memorial Hall và trở thành
một sảnh hòa nhạc vào năm 1979. Khi chiến tranh thế giới II xảy ra, phòng tưởng
niệm của Nhà hát đã biến thành bệnh viện tạm thời cho các nạn nhân của vụ đánh
bom Nhật Bản. Hội trường cũng là một trong những địa điểm cho cuộc thử nghiệm tội
ác chiến tranh của Nhật Bản sau chiến tranh. Đảng Nhân dân đã được thành lập tại
hội trường tưởng niệm. Cả hai tòa nhà cổ này đều là khu di tích Quốc gia và gần đây
vừa được cải thiện và nâng cấp lên đến 158 triệu đô la. Nhà hát Victoria và Nhà tưởng
niệm có tính lịch sử sâu sắc này này đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa
của Singapore. Đây là những địa điểm hiện đại nhưng vẫn giữ được trong mình di sản
và kiến trúc Victoria. Nơi đây có diện tích khoảng 13.800 m² và có một lối đi nối liền
hai tòa nhà. Phòng hòa nhạc Victoria là trụ sở chình thức của dàn nhạc giao hưởng
Singapore. Thính phòng của Nhà hát có thể chứa 904 khán giả và sân khấu rộng
167.28m². Tòa nhà Victoria Concert có 883 chỗ ngồi và sân khấu có thể mở rộng và đạt
139.76 m². Một trong những điểm nổi bật tại Nhà hát Victoria là Tháp đồng hồ được
lắp đặt từ năm 1906. Mặt đồng hồ rộng bốn mét và nặng 1 tấn. Trên đồng hồ là một
tháp chuông với đỉnh là một mái vòm nhỏ. Ngoài ra cũng có một chiếc đồng hồ khác
nắm ở phía trên lối đi nối liền hai tòa nhà.
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Đập nước Marina Barrage - Marina Barrage
8 Marina Gardens Drive Marina Barrage, Singapore 018951, Singapore

Được xây dựng trên miệng kênh Marina Channel của Singapore, Marina Barrage là
một đập nước lớn bảo vệ thành phố khỏi lũ lụt và cung cấp 10% lượng nước của quốc
gia. Đây là ý tưởng của ông Lý Quang Diệu (Thủ tướng Chính phủ đầu tiên của
Singapore) hơn hai thập kỷ trước khi ông dự kiến xây dựng trên miệng đập Marina
Channel một hồ chứa nước ngọt. Marina Barrage là hồ chứa thứ 15 tại Singapore
nhưng lại là đập nước đầu tiên được xây dựng tại trung tâm thành phố. Với diện tích
10.000 ha, lưu vực Marina là hẻm núi lớn nhất và đô thị hóa lớn nhất của đảo. Đây
cùng là điểm đến nổi tiếng hấp dẫn của người dân địa phương cũng như du khách.
Điểm đến nổi tiếng nhất tại Marina Barrage là khu cỏ cao nhìn ra thành phố rất lý
tưởng cho các buổi dã ngoại, ngắm cảnh hoàng hôn hay chụp ảnh khung cảnh toàn
thành phố. Công viên Solar Park sở hữu một trong những bộ sưu tập các tấm pin mặt
trời lớn nhất tại Singapore với hơn 400 tấm cung cấp điện năng cho đập vào ban đêm.
Những người quan tâm tới các vấn đề bảo vệ môi trường có thể ghé thăm thư viện
Singapore bao gồm 6 phòng khám phá các khía cạnh khác nhau cơ sở hạ tầng môi
trường của thành phố thông qua các màn hình đa phương tiện và các cuộc triển lãm
tương tác. Những ai quan tâm tới nền văn hóa thân thiện với môi trường của Singapre
thì không thể bỏ qua tour du lịch thường nhật có hướng dẫn tại đây. Chuyến đi này sẽ
kết hợp chuyến tham quan Marina Barrage với chuyến thăm nhà máy NEWater, sông
Singapore và Supertree Grove ở Gardens by the Bay. Để có một cái nhìn bao quát nhất
về đập Marina Barrage, hãy tham gia chuyến đi thuyền kayak tới Singapore Flyer,
Gardens by the Bay và Marina Bay Sands.
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Lưu ý quan trọng
Check in hàng không:
Hướng dẫn viên sẽ giữ vé máy bay và hộ chiếu (còn hạn trên 06 tháng) của quý
khách để giúp quý khách làm thủ tục check in
Hành lý ký gửi:
Tuỳ theo hãng hàng không
Hành lý xách tay:
Tuỳ theo hãng hàng không nhưng thuường sẽ không quá 7kg
Lưu ý nhập cảnh tại nước bạn:
Quý khách cần chú ý lắng nghe hướng dẫn của hướng dẫn viên và làm tờ khai nhập
cảnh tại cửa khẩu trước khi nhập cảnh.
Thủ tục xuất nhập cảnh Hải quan Việt Nam:
Quý khách cùng đoàn phải có mặt tại sân bay trước ít nhất 2,5 tiếng để kịp làm thủ
tục xuất nhập cảnh. Xuất trình đầy đủ hộ chiếu, vé máy bay và các giấy tờ liên quan
khi được yêu cầu. Tuân theo mọi quy định kiểm tra và yêu cầu của hải quan và cơ
quan xuất nhập cảnh. Quý khách nên khai báo hải quan trong trường hợp quý
khách mang số lượng tiền mặt quá mức cho phép (5000 USD/khách) hoặc mang theo
các đồ vật quý trị giá trên 300 USD như máy ảnh, máy tính xách tay, trang sức. Nếu
xảy ra tình huống đặc biệt, quý khách bình tĩnh làm theo yêu cầu của hải quan, cơ
quan xuất nhập cảnh và nhờ liên hệ với hướng dẫn viên và trưởng đoàn.
Hộ chiếu:
Khi đi quý khách mang theo hộ chiếu gốc còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày khởi
hành. Quý khách sử dụng hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao thì khi đi phải
mang theo công hàm. Quý khách cần giữ lại tất cả các giấy tờ được phát sau khi làm
thủ tục xuất nhập cảnh. Trong suốt hành trình, hộ chiếu của quý khách sẽ do hướng
dẫn viên Việt Nam giữ và bảo quản.
Những mặt hàng bị cấm khi xuất nhập cảnh tại nước bạn:
Thuốc lá nhai và các sản phẩm giả thuốc lá (ví dụ như thuốc lá điện tử); súng hay
các loại vũ khí khác (ngay cả những súng đồ chơi và những thứ như hộp quẹt hình
cây súng...); các loại thuốc không sử dụng cho mục đích trị bệnh; pháo hay pháo hoa.
Những mặt hàng bị hạn chế khi xuất nhập cảnh tại nước bạn:
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Mua sắm và hoàn thuế:
Mua hàng tại siêu thị nêm yết giá và trả tiền tại quầy thu ngân thông thường sẽ
không mặc cả. Khi mua hàng tại các gian hàng đơn lẻ, của hàng riêng có người đứng
bán hoặc ngoài chợ, quý khách nên trả giá và chọn lựa thật kỹ lưỡng vì khó để trả lại
được.
Khi mua sắm tại các điểm theo lịch của Công ty (Shopping tour), khách hàng thuận
mua vừa bán và kiểm tra kỹ lưỡng hàng trước khi mua. Đại diện những người của
công ty lữ hành như hướng dẫn viên Việt Nam, hướng dẫn viên nước ngoài không có
quyền bắt hoặc ép buộc khách phải mua hàng ở đây. Việc quyết định mua là tuỳ
thuộc vào khách hàng, công ty và hướng dẫn viên không chịu trách nhiệm về giá cả
và lựa chọn chất lượng các mặt hàng trong việc mua sắm này.
Trường hợp bị từ chối cấp thị thực:
Thông tin đại sứ quán Việt Nam tại nước bạn:
ĐSQ VIỆT NAM TẠI SINGAPORE
Địa chỉ ; 10 Leedon Park St., Singapore 267887
Tel: (65) 6462 5936, Fax:(65) 6468 9863
Email: vnemb@singnet.com.sg
Tiền tệ:
Tại Singapore, mọi người gọi tiền là Dollar, nghĩa là đô-la Singapore, tránh nhầm lẫn
với Đô la Mỹ (USD).
Ổ cắm điện:
Điện 220V, phích cắm 2 chân và 3 chân. Quý khách nên chuẩn bị thêm bộ chuyển
đổi.
Trang phục:
Theo thời tiết
Điện thoại và các số liên lạc khẩn cấp:
Số điện thoại di động Việt Nam muốn sử dụng quốc tế phải làm thủ tục Roaming
(chuyển vùng) tại bưu điện (xin vui lòng liên lạc bưu điện để biết chi tiết).
Gọi điện thoại nội bộ trong các phòng khách sạn từ phòng này sang phòng kia không
mất phí, vui lòng xem tờ giấy hướng dẫn cách gọi đặt trên bàn điện thoại gọi hoặc
hỏi hướng dẫn viên.
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Quý khách nên mua thẻ điện thoại hoặc sim quốc tế tại Singapore gọi về Việt Nam
hoặc cài đặt các phần mềm chat hoặc gọi miễn phí để liên lạc với người thân khi có
wifi.
Cách gọi về Việt Nam, ví dụ Hà Nội (024):
Máy cố định : 0084 - 24 - XXXXXXX
Máy di động : 0084 - XXXXXXXXX(X)
Tip khi đi nhà hàng, sử dụng dịch vụ khác:
Khách ngồi ăn theo bàn tròn thường từ 8 đến 12 khách một bàn (ăn trưa và chiều
theo set menu hoặc buffet).
Trong các bữa ăn thường không bao gồm đồ uống. Tại Singapore không dùng nước
mắm, chanh/quất, gia vị như ở Việt Nam. Quý khách có con nhỏ hoặc khó thích hợp
với đồ ăn địa phương nên mang theo một ít ruốc, sữa đóng hộp, đồ ăn liền có sẵn cốc
- bát nhựa như cháo, mỳ, phở, bánh đa ăn liền trong trường hợp không làm quen
được với thức ăn địa phương. Đồ ăn để trong túi nylon đóng gói cẩn thận cho vào
hành lý gửi.
Tiền tip cho Hướng dẫn viên:
3 USD/khách/ngày
Lưu ý đặc biệt khác:
An toàn, an ninh bản thân:
Các khách sạn không chịu trách nhiệm về những vật dụng, đồ đạc quý giá, tiền bạc
để trong phòng khách sạn mà không gửi tại lễ tân.
Ðối với hộ chiếu, giấy tờ quan trọng, tiền mặt và các tài sản cá nhân có giá trị lớn đề
nghị quý khách luôn mang theo bên mình, không để trong phòng khách sạn đề
phòng trường hợp mất cắp.
Thông báo cho hướng dẫn viên khi xảy ra sự việc.
Định nghĩa người cao tuổi:
Quý khách hàng cao tuổi là các khách có tuổi từ 65 trở lên.
Định nghĩa người lớn:
Quý khách hàng người lớn là các khách có tuổi từ 12 trở lên.
Định nghĩa trẻ em:
Quý khách hàng trẻ em là các khách có tuổi từ 2 đến dưới 12 tuổi.
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Định nghĩa trẻ sơ sinh:
Quý khách hàng trẻ sơ sinh là các khách có tuổi dưới 2 tuổi.
Giấy xác nhận sức khỏe:
Quý khách trên 65 tuổi nếu đi du lịch nước ngoài cần phải có giấy chứng nhận sức
khỏe để đi du lịch nước ngoài của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và phải có người
thân khỏe mạnh dưới 60 tuổi đi cùng. Quý khách cũng cần thông báo cho nhân viên
chăm sóc khách hàng của yeudulich.com để được tư vấn.
Quý khách đang mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên chăm sóc khách hàng của
yeudulich.com ngay tại thời điểm đăng ký hoặc gọi số (024) 6256 7788 để được tư
vấn thêm thông tin. Vì lý do đảm bảo an toàn sức khỏe cho quý khách, công ty lữ
hành sẽ không nhận khách mang thai từ 7 tháng trở lên.
Thay đổi hành trình:
Lịch trình có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình thời tiết, giao thông nhưng vẫn
đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan.
Chương trình và giờ bay có thể thay đổi tuỳ theo ngày khởi hành cụ thể.
Thay đổi giá:
Giá có thể thay đổi nếu hàng không thông báo thay đổi mức phụ thu nhiên liệu và lệ
phí sân bay ở các nơi.
Hủy do điều kiện đặc biệt:
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 công ty lữ hành sẽ có 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.
Nếu những trường hợp trên xảy ra, công ty lữ hành sẽ đàm phán với các công ty
cung cấp dịch vụ để hoàn trả chi phí cho khách trong điều kiện có thể (sau khi đã
trừ lại các dịch vụ đã thực hiện) và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ
chi phí nào khác.
Hủy do không đủ khách:
Trong trường hợp đoàn không thể khởi hành do không đủ số lượng khách tối thiểu
(tùy thuộc từng đoàn), yeudulich.com sẽ tìm và đặt chỗ cho quý khách sang đoàn
khác cùng hành trình, cùng chất lượng trong ngày gần nhất có thể. Nếu quý khách
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không chọn được cặp ngày phù hợp, yeudulich.com sẽ hoàn lại tiền, sau khi đã trừ
chi phí các dịch vụ đã thực hiện (nếu có).
Bảo hiểm người già:
Quý khách trên 75 tuổi khuyến khích đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi
tùy theo tour).
Đi cùng trẻ em:
Quý khách nên mang đầy đủ đồ dùng, đồ ăn và thuốc men dành riêng cho trẻ em
nếu đi cùng trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.
Quý khách liên lạc với công ty lữ hành để hỏi trước về điều kiện mang theo các thiết
bị hỗ trợ khi đi cùng trẻ nhỏ như xe đẩy nếu cần.
Thăm quan và đi lại:
Hành trình chuyến đi thông thường sẽ được lên chương trình từ sáng tới chiều tối,
không có thời gian ngủ/nghỉ trưa tại khách sạn.
Quý khách phải thực hiện đúng yêu cầu về thời gian tập trung. Trong trường hợp
quý khách muộn giờ hoặc không đi theo hướng dẫn của hướng dẫn viên, đoàn sẽ
không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của quý khách. Quý khách tự chi trả chi phí
phương tiện quay về khách sạn để tập hợp lại với đoàn vào buổi tối hoặc tới điểm
tham quan kế tiếp.
Trong quá trình đi lại, khi mệt hoặc không thể đi theo đoàn, quý khách cần thông
báo cho hướng dẫn viên và trưởng đoàn.
Trong trường hợp lạc đoàn mà không thông thạo khu vực địa phương, quý khách vui
lòng dừng tại điểm bị lạc đoàn ở nơi dễ nhìn để hướng dẫn viên có thể tìm được.
Tuyệt đối không tự ý tách đoàn để đi một mình mà không thông báo với hướng dẫn
viên hoặc trưởng đoàn. Nếu có tách đoàn thì nên đi theo nhóm và mang theo
cardvisit của khách sạn, số điện thoại của hướng dẫn viên địa phương để đảm bảo
an toàn sau khi đã thông báo đầy đủ với hướng dẫn viên hoặc trưởng đoàn.
Các điểm tham quan phần lớn vào 1 cửa và ra bằng cửa khác, vì vậy quý khách nên
tập trung đi theo đoàn để tránh lạc.
Cần tuân thủ mọi quy định của điểm tham quan và pháp luật của nhà nước sở tại.
Nếu ai có nhu cầu làm việc riêng cần thông báo trước cho trưởng đoàn hoặc hướng
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dẫn viên.
Mọi thay đổi, góp ý về chương trình cần được thông báo và trao đổi với trưởng đoàn
để bàn bạc thống nhất với cả đoàn. Mọi thay đổi không có trong chương trình quý
khách phải tự thanh toán.
Thực hiện văn minh trong du lịch sau khi kết thúc chương trình. Quý khách cùng
đoàn nên có khoản tiền thưởng (tùy chương trình) cho phiên dịch viên, hướng dẫn
viên, lái xe và phụ xe.
Chương trình có thể thay đổi thứ tự để phù hợp với sắp xếp của công ty, khí hậu,
điều kiện sức khỏe của cả đoàn và sẽ được trưởng đoàn thông báo mỗi ngày.
Đồ ăn:
Quý khách ăn sáng tự chọn tại các khách sạn.
Quý khách thường ngồi ăn theo bàn tròn từ 8-12 khách một bàn. Bữa trưa và bữa
chiều có thể ăn theo set menu hoặc buffet.
Các bữa ăn thường không bao gồm đồ uống. Quý khách nên cân nhắc tình trạng sức
khỏe của bản thân trước khi sử dụng rượu bia, hạn chế sử dụng đồ uống có cồn
trong bữa trưa.
Quý khách có thể mang theo một số đồ ăn, gia vị Việt Nam như nước mắm chấm,
ruốc để phù hợp với khẩu vị người Việt.
Nếu quý khách có con nhỏ nên mang theo một ít đồ ăn đóng hộp hoặc ăn liền để đề
phòng trường hợp các bé không ăn được đồ ăn địa phương.
Nếu quý khách không ăn được một số loại đồ ăn vì lý do cá nhân, sức khỏe hoặc tôn
giáo, vui lòng báo trước cho công ty lữ hành để có sắp xếp chuẩn bị riêng.
Chi tiêu:
Khi mua hàng tại siêu thị niêm yết giá và trả tại quầy thu ngân, quý khách không
cần mặc cả. Nếu mua hàng ở các gian hàng đơn lẻ, cửa hàng riêng hoặc tại chợ, quý
khách nên trả giá và kiểm tra chất lượng hàng hóa kỹ lưỡng vì thường sẽ không đổi
trả được.
Khi mua sắm tại các điểm theo hành trình của đoàn, quý khách thuận mua vừa bán
và nên kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa trước khi mua. công ty lữ hành và hướng dẫn
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viên không chịu trách nhiệm về giá cả, chất lượng mặt hàng và quyết định mua
hàng của quý khách. Đại diện công ty lữ hành cũng như hướng dẫn viên địa phương
không có quyền bắt hoặc ép quý khách phải mua hàng ở các địa điểm này.
Thị thực nhập cảnh Việt Nam với khách nước ngoài:
Đối với khách nước ngoài hoặc Việt Kiều, khi đi quý khách phải mang theo tờ khai
hải quan đã vào Việt Nam lần 1 và thị thực rời để nhập cảnh khi quay về Việt Nam.
Hộ chiếu của quý khách phải có thị thực nhập cảnh Việt Nam và được ra vào nhiều
lần (multiple entry).
Hành lý:
Vali và hành lý nên đề tên, số điện thoại và địa chỉ rõ ràng để tránh thất lạc hoặc
nhầm lẫn trong quá trình vận chuyển.
Trong hành lý xách tay qua cửa khẩu không được có các loại chất lỏng có dung tích
trên 100ml (nước ngọt, xịt khoáng, nước hoa, dầu gội đầu, mỹ phẩm ...), chất dễ gây
cháy nổ, các loại dao kéo hoặc đồ dùng sắc nhọn như dao ăn, cắt móng tay.
Trong hành lý ký gửi không được để các loại máy ảnh, máy quay phim, chụp hình,
máy tính xách tay. Tuyệt đối không để tiền và đồ đạc trang sức có giá trị trong hành
lý ký gửi.
Quý khách sẽ tự ký gửi hành lý của mình theo quy định của hải quan để đảm bảo an
ninh hàng không và tự chịu trách nhiệm về hành lý của mình.
Hành lý thường sẽ được chuyển thẳng tới điểm cuối cùng của mỗi chặng hành trình.
Hướng dẫn viên sẽ hỗ trợ quý khách trong việc chuyển tiếp máy bay và lấy hành lý
tại điểm cuối.
Quý khách phải tuân theo quy định về trọng lượng và số lượng hành lý của hãng
hàng không, nếu vượt quá mức cho phép, quý khách sẽ phải tự chi trả lệ phí quá
cước.
Lưu trú tại khách sạn:
Khi check in, quý khách xuất trình giấy tờ cá nhân (chứng minh nhân dân với hành
trình nội địa, hộ chiếu có thị thực với hành trình quốc tế). Điền tờ khai nhận phòng,
nhận chìa khóa phòng hoặc thẻ từ.
Khi check out, quý khách check out đúng theo giờ quy định của khách sạn hoặc theo
giờ trong hành trình tour, trả chìa khóa/thẻ từ và thanh toán các phụ phí khác cần
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thanh toán nếu quý khách sử dụng các dịch vụ tại khách sạn trong thời gian lưu trú.
Quý khách phải tự chịu trách nhiệm về những vật dụng, giấy tờ tùy thân, đồ đạc quý
giá và tiền bạc để trong phòng khách sạn mà không gửi tại két an toàn của lễ tân.
Vui lòng kiểm tra các thiết bị có trong danh sách thiết bị trong phòng ngay khi nhận
phòng và báo hỏng hoặc thiếu (nếu có) cho hướng dẫn viên. Nếu không, khi trả
phòng quý khách sẽ phải bồi thường cho các vật dụng hỏng hoặc thiếu mà không
phải do mình gây ra.
Quý khách vui lòng gửi lại chìa khóa/thẻ từ cho quầy tiếp tân khách sạn mỗi khi rời
khách sạn để tránh mất. Nếu mất hoặc làm hỏng chìa khóa/thẻ từ sẽ phải bồi thường
phí làm lại chìa/thẻ.
Gọi điện thoại nội bộ trong khách sạn từ phòng này sang phòng kia hoặc gọi điện
thoại xuống lễ tân không mất phí. Quý khách vui lòng tham khảo tờ giấy hướng dẫn
trên mặt bàn điện thoại hoặc hỏi hướng dẫn viên.
Các loại nước uống để bên ngoài tủ lạnh có dòng chữ Complimentary hoặc Free
được phục vụ miễn phí.
Các loại nước uống, đồ ăn để trong tủ lạnh (mini bar) hoặc đặt trong các giỏ để trên
kệ như các loại đồ ăn vặt đóng gói, hạt điều khô, hoa quả sấy đều phải trả phí.
Đa số các khách sạn đều có dịch vụ PAY tivi (chiếu các loại phim giải trí). Nếu không
xem, quý khách không bấm nút PAY. Còn nếu nhấn nút mà không xem, quý khách
vẫn sẽ phải thanh toán tiền.
Trong một vài khách sạn có sử dụng hệ thống robot minibar (tủ lạnh chứa thực
phẩm tự động). Trong trường hợp đã nhấn nút lấy thực phẩm, quý khách sẽ không
thể hoàn trả lại vì máy đã tự động tính tiền.
Dịch vụ tại khách sạn:
Các khách sạn có thể có thêm các dịch vụ khách như bể bơi, spa, phòng gym, quán
bar, phục vụ bữa sáng tại giường, nhờ gọi taxi,... Quý khách nên hỏi hướng dẫn viên
hoặc quầy lễ tân về chi phí sử dụng các dịch vụ này trước khi dùng.
Giặt là:
Dịch vụ giặt là tại khách sạn thường phải trả thêm phí phục vụ từ 20% - 30%. Quý
khách có thể tự giặt đồ của mình hoặc thuê khách sạn giặt. Nếu bỏ quần áo vào sọt
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đồ bẩn trong phòng, khách sạn sẽ tự mang đi giặt và quý khách sẽ phải trả tiền.
An toàn, an ninh bản thân và đoàn:
Quý khách không nên tự ý hút thuốc tại khu vực không cho phép hoặc xả rác nơi
công cộng, tại các điểm tham quan vì sẽ bị phạt tài chính.
Luôn mang theo cardvisit của khách sạn và số điện thoại hướng dẫn viên bản địa.

Checklist khởi hành
Giấy tờ
Hộ chiếu (Passport)
Thị thực (Visa)
Bảo hiểm du lịch
Bản photo hộ chiếu
Bản photo chương trình tour
Bản in/photo vé máy bay
Bản in/photo các vé khác đã mua
2 ảnh chân dung 4x6 mới chụp trong vòng tối đa 6 tháng
Form làm lại hộ chiếu
Liên Hệ
Lưu liên hệ hotline công ty du lịch
Lưu liên hệ hướng dẫn viên tại Việt Nam
Lưu liên hệ hướng dẫn viên tại nước ngoài
Lưu liên hệ đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài
Lưu các số điện thoại khẩn cấp
Thiết bị điện tử
Kiểm tra điện thoại
Các phần mềm nên cài
Máy ảnh
Pin dự phòng/Powerbank
Ổ cắm điện (tham khảo phần lưu ý riêng trong chương trình tour)
Các loại sạc
Tai nghe
Tiền tệ
Tiền mặt
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Thẻ tín dụng
Quần áo
Trang phục theo mùa
Quần áo ngủ
Mũ
Ô
Giày mềm
Áo mưa
TKhăn tay
Đồ dùng vệ sinh cá nhân (Nếu có nhu cầu)
Bàn chải
Kem đánh răng
Nước súc miệng
Chỉ nha khoa
Sữa tắm
Dầu gội
Sữa rửa mặt
Dầu/nước tẩy trang
Bông tẩy trang
Băng vệ sinh
Dao cạo râu
Kem cạo râu
Máy sấy tóc
Khăn tắm
Đồ dùng cá nhân khác
Đồng hồ
Bình đựng nước cá nhân
Khóa vali
Sức khỏe
Tiêm phòng
Các loại thuốc nên mang
Thông báo chế độ ăn kiêng/tình trạng sức khỏe với công ty du lịch, hướng dẫn viên
Đồ dùng cho em bé (Nếu có nhu cầu)
Quần áo theo mùa
Mũ
Khăn xô
Tất
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Bao tay
Yếm
Gối
Chăn
Bình sữa
Sữa bột
Đồ ăn dặm/nhẹ
Bộ đồ ăn trẻ em
Ty ngậm
Sữa tắm trẻ em
Dầu gội trẻ em
Đồ chơi
Sách/Truyện
Xe đẩy
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