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CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA 

SINGAPORE – MALAYSIA 

14 NGÀY 13 ĐÊM 

LỊCH TRÌNH TÓM TẮT: 

DAY 
ACTIVITIES 

MEALS 
MORNING AFTERNOON EVENING 

D
A

Y
 0

1
 

Tập trung tại sân bay Quốc 

tế Tân Sơn Nhất 

Làm thủ tục xuất nhập cảnh 

Đáp chuyến bay đến 

Singapore  

Ăn trưa tự túc trên máy bay 

Đến sân bay Changi, làm thủ 

tục hải quan, nhận hành lý 

Nhận phòng ký túc xá, phổ 

biến nội dung chương trình và 

hướng dẫn sử dụng các phòng 

chức năng của ký túc xá 

Ăn tối tại ký túc xá 

Sinh hoạt tự do 

Nghỉ ngơi, chuẩn bị cho 

ngày tiếp theo.  -/-/D 

D
A

Y
 0

2
 

Ăn sáng tại ký túc xá 

Tham gia lớp học Kỹ Năng 

Lãnh Đạo với giáo viên bản 

xứ (3 tiếng) 

Ăn trưa tại ký túc xá 

Tham gia chương trình Bảo 

Vệ Nguồn Nước tại Marina 

Barrage 

Tham quan Gardens by the 

Bay và Supertree Grove 

Ăn tối tại Foodcourt Marina 

Bay Sands 
Thưởng thức Spectra – A 

Light and Water Show 
Về ký túc xá nghỉ ngơi 

B/L/D 

D
A

Y
 0

3
 Ăn sáng tại ký túc xá 

Tham gia lớp học Kỹ Năng 

Lãnh Đạo với giáo viên bản 

xứ (3 tiếng) 

Ăn trưa tại ký túc xá 

Tham gia Phiêu Lưu Trong 

Rừng – Forest Adventure 

(Hoạt động rèn luyện thể chất 

và tinh thần) 

Ăn tối tại ký túc xá 

Sinh hoạt đoàn/Hoặc sinh 

hoạt tự do 

Nghỉ ngơi 

B/L/D 

D
A

Y
 0

4
 

Ăn sáng tại ký túc xá 

Tham quan cơ sở vật chất và 

đời sống sinh viên tại 

National University of 

Singapore - NUS  
 

Ăn trưa tại căn tin trường 

Tham gia lớp võ tự vệ - bảo 

vệ bản thân 

(Huấn luyện viên người 

Singapore) 

Ăn tối tại ký túc xá 

Sinh hoạt đoàn/Hoặc sinh 

hoạt tự do 

Nghỉ ngơi 
B/L/D 

D
A

Y
 0

5
 

Ăn sáng tại ký túc xá 

Tham gia lớp học Kỹ Năng 

Lãnh Đạo với giáo viên bản 

xứ (3 tiếng) 

Ăn trưa tại ký túc xá 

Tham quan Trung Tâm 

Khoa Học - Science Center, 

thành phố Tuyết - Snow 

City, 6D Omni Theater - rạp 

chiếu phim 6D 

Ăn tối tại nhà hàng địa 

phương 

Về ký túc xá  

Sinh hoạt đoàn/Hoặc sinh 

hoạt tự do 

Nghỉ ngơi 

B/L/D 
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D
A

Y
 0

6
 

Ăn sáng tại ký túc xá 

Vui chơi ở Phim Trường 

Singapore – Universal 

Studios Singapore (USS) 

Ăn trưa tại nhà hàng địa 

phương 

Tiếp tục vui chơi ở Phim 

Trường Singapore – 

Universal Studios Singapore 

(USS) 

Ăn tối tại nhà hàng địa 

phương 

Xem trình diễn Đôi cánh 

thời gian - Wings Of Time. 

Về ký túc xá nghỉ ngơi 

B/L/D 

D
A

Y
 0

7
 

Ăn sáng tại ký túc xá 

Tham gia lớp học Kỹ Năng 

Lãnh Đạo với giáo viên bản 

xứ (3 tiếng) 

Ăn trưa tại căn tin trường và 

làm thủ tục trả phòng 

Khởi hành đi Johor Bahru, 

Malaysia 

Nhận phòng ký túc xá, nghỉ 

ngơi 

Ăn tối tại ký túc xá 

Sinh hoạt theo chủ đề: Giới 

thiệu về chương trình 

SDGs 

Về phòng nghỉ ngơi 

B/L/D 

D
A

Y
 0

8
 Ăn sáng tại ký túc xá 

Tham gia Chương Trình 

Giới Trẻ và Mục Tiêu Phát 

Triển Bền Vững tại SDGs 

International Camp (ngày 1) 

Ăn trưa tại ký túc xá 

Tiếp tục Chương Trình Giới 

Trẻ và Mục Tiêu Phát Triển 

Bền Vững tại SDGs 

International Camp (ngày 1) 

Ăn tối tại ký túc xá 

Sinh hoạt đoàn/hoặc sinh 

hoạt tự do 

Về phòng nghỉ ngơi 

B/L/D 

D
A

Y
 0

9
 Ăn sáng tại ký túc xá 

Tham gia Chương Trình 

Giới Trẻ và Mục Tiêu Phát 

Triển Bền Vững tại SDGs 

International Camp (ngày 2) 

Ăn trưa tại ký túc xá 

Tiếp tục Chương Trình Giới 

Trẻ và Mục Tiêu Phát Triển 

Bền Vững tại SDGs 

International Camp (ngày 2) 

Ăn tối tại ký túc xá 

Sinh hoạt đoàn/hoặc sinh 

hoạt tự do 

Về phòng nghỉ ngơi 

B/L/D 

D
A

Y
 1

0
 Ăn sáng tại ký túc xá  

Tham gia hoạt động vì môi 

trường tại công viên Quốc 

Gia Gunung Ledang 

Ăn trưa tại nhà hàng địa 

phương 

Tiếp tục hoạt động tại công 

viên Quốc Gia Gunung 

Ledang 

Ăn tối tại nhà hàng địa 

phương hoặc ký túc xá 

Sinh hoạt đoàn/hoặc sinh 

hoạt tự do 

Nghỉ ngơi  

B/L/D 

D
A

Y
 1

1
 Ăn sáng tại ký túc xá 

Hướng dẫn viên dẫn đoàn 

tham quan và vui chơi tại 

Legoland 

Ăn trưa tại nhà hàng địa 

phương 

Tiếp tục các hoạt động tại 

Legoland 

Ăn tối tại nhà hàng địa 

phương hoặc ký túc xá 

Sinh hoạt đoàn/hoặc sinh 

hoạt tự do 

Nghỉ ngơi 

B/L/D 

D
A

Y
 1

2
 Ăn sáng tại ký túc xá 

Khám phá các nét đặc trưng 

và di sản văn hóa của Johor 

Bahru tại công viên Quốc 

Gia Pulau Kukup 

Ăn trưa tại nhà hàng địa 

phương  

Tiếp tục các hoạt động tại 

công viên Quốc Gia Pulau 

Kukup 

Ăn tối tại nhà hàng địa 

phương hoặc ký túc xá 

Sinh hoạt đoàn/hoặc sinh 

hoạt tự do 

Nghỉ ngơi 

B/L/D 

D
A

Y
 1

3
 Ăn sáng tại ký túc xá  

Thi thuyết trình chủ đề về 

SDGs, Bit Farewell Party và 

nhận chứng chỉ từ tổ chức 

SDGs 

Ăn trưa tại ký túc xá 

Xe đưa đoàn khởi hành tham 

quan phố mua sắm Johor 

Premium Outlet 

Ăn tối tại nhà hàng địa 

phương hoặc ký túc xá 

Sinh hoạt tự do 
Sắp xếp hành lý 

B/L/D 
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D
A

Y
 1

4
 

Ăn sáng tại ký túc xá 

Làm thủ tục trả phòng 

Trở lại Singapore 

Tham quan Merlion Park 

Đến sân bay, làm thủ tục hải 

quan 

Ăn trưa tại Foodcourt  

Lên máy bay về đến Việt 

Nam 
Kết thúc tour 

N/A 

B/L/- 

***Lịch trình có thể thay đổi dựa trên thực tế chuyến bay và điều kiện thời tiết 

LỊCH TRÌNH BAY DỰ KIẾN 

Ngày Số Hiệu Hành Trình Giờ Khởi Hành Giờ đến 

     

     

 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT: 

NGÀY 01: HỒ CHÍ MINH – SINGAPORE  -/-/D 

 0700hrs: Đoàn có mặt tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, trưởng 

đoàn hướng dẫn làm thủ tục xuất nhập cảnh. 

1000hrs: Đoàn lên máy bay sang Singapore (đoàn ăn uống tự túc trên 

máy bay) 

1300hrs: Đến sân bay Changi Singapore, đoàn làm thủ tục xuất nhập 

cảnh và nhận hành lý  

1430hrs: Đoàn di chuyển về ký túc xá nhận phòng, sắp xếp hành lý 

1600hrs: Phổ biến nội dung chương trình và hướng dẫn sử dụng các 

phòng chức năng của ký túc xá 

1800hrs: Đoàn ăn tối tại ký túc xá 

2000hrs: Đoàn sinh hoạt tự do 

2100hrs: Học sinh về phòng, nghỉ ngơi 

 

NGÀY 02: LEADERSHIP PROGRAM – MARINA BARRAGE – GARDENS BY THE BAY – 

SUPERTREE GROVE - SPECTRA 
B/L/D 

 0800hrs: Học sinh ăn sáng tại ký túc xá  

0900hrs: Học sinh tham gia lớp học Kỹ Năng Lãnh Đạo với giáo viên 

bản xứ (3 tiếng) 

1200hrs: Đoàn ăn trưa tại ký túc xá 

1500hrs: Học sinh sẽ tham quan Đập Nước Marina Barrage 

- Đập nước Marina Barrage trở thành hồ chứa nước ngọt thứ 15 của 

đất nước Singapore, cung cấp khoảng 15% nhu cầu nước của quốc 

gia. Tại đây, đoàn sẽ được hướng dẫn viên địa phương miêu tả chi 

tiết cách người Singapore ngăn nước, giữ nước và tháo nước dư ra 

biển. Đồng thời cung cấp cho đoàn tham quan nhiều kiến thức về 

việc hạn chế sử dụng vật liệu nhựa và chung tay xây dựng ý thức 

bảo vệ môi trường. 
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1630hrs: Đoàn tham quan Gardens by the Bay, và Supertree Grove  

- Gardens by the Bay được xây dựng nhằm mục đích nâng cao chất 

lượng cuộc sống bằng cách tăng cường cây xanh và hệ thực vật 

trong thành phố. Trải rộng 101 hecta, điểm du lịch xanh này là nơi 

chứa hơn 250 nghìn loài cây quý hiếm. 

1800hrs: Đoàn ăn tối tại Foodcourt Marina Bay Sands 

2000hrs: Đoàn thưởng thức chương trình nhạc nước Spectra – A 

Light and Water Show - Đắm chìm trong một màn trình diễn tuyệt 

vời của ánh sáng, âm nhạc, và nước hoành tráng bậc nhất tại đảo quốc 

sư tử. Với hiệu ứng đặc sắc bằng ánh sáng và nghệ thuật nhạc nước. Hệ 

thống chiếu sáng được thiết kế đồ sộ với hơn 250.000 đèn LED từ hơn 

110 loại LED và LAZER. 

2100hrs: Đoàn về ký túc xá, phổ biến chương trình cho ngày tiếp theo 

và nghỉ ngơi 

 

NGÀY 03: LEADERSHIP PROGRAM - FOREST ADVENTURE B/L/D 

 0800hrs: Học sinh ăn sáng tại ký túc xá 

0900hrs: Học sinh tham gia lớp học Kỹ Năng Lãnh Đạo với giáo viên 

bản xứ (3 tiếng) 

1200hrs: Kết thúc lớp học, đoàn ăn trưa tại ký túc xá  

1400hrs: Xe đưa đoàn đến Phiêu Lưu Trong Rừng (Forest 

Adventure) – một công viên phiêu lưu trên cây lớn nhất Singapore. 

Học sinh sẽ được khám phá ngoài trời tuyệt vời, khám phá sự hồi hộp 

về chiều cao và niềm vui của hoạt động thể chất ngoài trời, cũng như 

tăng cường sự tự tin và tinh thần đồng đội. 

1800hrs: Ăn tối tại ký túc xá 

1900hrs: Sinh hoạt tự do 

2100hrs: Nghỉ ngơi. 

 

NGÀY 04: NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE - SELF-DEFENCE CLASS B/L/D 

 0800hrs: Ăn sáng tại ký túc xá. 

0900hrs: Học sinh tham quan cơ sở vật chất và đời sống sinh viên tại 

National University of Singapore - NUS  
1200hrs: Đoàn ăn trưa tại căn tin trường 

1300hrs: Học sinh tham gia Lớp Võ Tự Vệ - Bảo vệ bản thân - Đây 

là một lớp kỹ năng cần thiết cho học sinh được tổ chức bởi chuyên gia 

của Singapore, ngoài ra các em học sinh được giao lưu học hỏi với các 

bạn học viên người bản địa 

1800hrs: Ăn tối tại ký túc xá 

1900hrs: Sinh hoạt đoàn/Hoặc sinh hoạt tự do. 

2100hrs: Tắt đèn, nghỉ ngơi 

 

NGÀY 05: LEADERSHIP PROGRAM - SCIENCE CENTER – OMNI THEATER – SNOW 

CITY 
B/L/D 
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 0800hrs: Học sinh ăn sáng tại ký túc xá 

0900hrs: Học sinh tham gia lớp học Kỹ Năng Lãnh Đạo với giáo viên 

bản xứ (3 tiếng) 

1200hrs: Kết thúc lớp học, đoàn ăn trưa tại ký túc xá 

1300hrs: Đoàn di chuyển đến tham quan Trung Tâm Khoa Học 

Singapore - Science Center - là một trung tâm khuyến khích giáo dục 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Nơi đây trưng bày tất cả những 

gì liên quan đến khoa học, bao gồm cơ thể người, nước, tình trạng biến 

đổi khí hậu, Trái Đất và nhiều lĩnh vực khác. 

1500hrs: Trải nghiệm Rạp phim 6D Omni Theater là một đài quan 

sát và định dạng lớn rạp chiếu phim nằm ở Trung tâm Khoa học 

Singapore. 

1600hrs: Tham quan và vui chơi tại Thành phố Tuyết - Snow City - 

khu vui chơi giải trí trong nhà tuyết chỉ có duy nhất tại Singapore. 

1800hrs: Ăn tối tại nhà hàng địa phương. 

1900hrs: Xe đưa đoàn về trường. 

2100hrs: Học sinh về phòng tắt đèn, nghỉ ngơi. 

 

NGÀY 06: UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE – WINGS OF TIME B/L/D 

 0800hrs: Học sinh ăn sáng tại ký túc xá 

0900hrs: Xe đưa đoàn đi tham quan và vui chơi tại Phim Trường 

Singapore - Universal Studios Singapore - là công viên giải trí nằm 

trong Resorts World Sentosa trên đảo Sentosa. Ở đây có 28 rides, 

chương trình, và các điểm tham quan trong bảy khu vực theo chủ đề. 

Khám phá 7 khu vực chủ đề điện ảnh qua những chuyến đi và show 

trình diễn đặc sắc. 

1200hrs: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương 

1300hrs: Tiếp tục vui chơi tại Phim trường Singapore - Universal 

Studios Singapore. 

1800hrs: Ăn tối tại nhà hàng địa phương 

1930hrs: Thưởng thức show diễn nhạc nước Đôi Cánh Thời Gian - 

Wings Of Time. 

2030hrs: Xe đưa đoàn về trường. 
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NGÀY 07: LEADERSHIP PROGRAM – JOHOR BAHRU - MALAYSIA B/L/D 

 0800hrs: Học sinh ăn sáng tại ký túc xá  

0900hrs: Học sinh tham gia lớp học Kỹ Năng Lãnh Đạo với giáo viên 

bản xứ (3 tiếng) 

1200hrs: Đoàn ăn trưa tại ký túc xá và làm thủ tục trả phòng 

1400hrs: Hành trình tiếp theo xe bus đưa đoàn đến với Johor Bahru, 

Malaysia, là thủ phủ của bang Johor tại Malaysia 

1600hrs: Đoàn đến Johor Bahru, nhận phòng ký túc xá, tắm rửa 

1800hrs: Học sinh ăn tối buffet tại SDGs Camp 

1900hrs: Sinh hoạt chủ đề: SDGs Camp introduction and how to 

become a Global Citizen  
2100hrs: Học sinh về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi 

 

NGÀY 08: CHƯƠNG TRÌNH GIỚI TRẺ VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (NGÀY 1) B/L/D 

 0800hrs: Học sinh ăn sáng tại ký túc xá 

0900hrs: Sau đó, học sinh tham gia Chương Trình Giới Trẻ và 17 

Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững tại SDGs International Camp (Chi 

tiết chương trình sẽ được cung cấp khi đoàn xác nhận bằng hợp đồng) 

theo chủ đề:  

1. Conduct the Water Test and Creating Effective Microorganism 

Mud-ball #06 - Phương pháp kiểm tra độ ô nhiễm của nguồn nước. 

Trải nghiệm cách thức chế tạo bóng bùn vi sinh vật để tái tạo và 

làm sạch nước bị nhiễm bẩn 

1200hrs: Học sinh ăn trưa buffet tại SDGs Camp.  

1300hrs: Tiếp tục chương trình SDGs với chủ đề: 

2.  Conduct Urban Farming Activities and High - Value 

Community Farming Activities #9 - Thực nghiệm các hoạt động 

nuôi trồng trang trại trong thành phố mang giá trị cao cho cộng 

đồng 

1800hrs: Đoàn ăn tối tại SDGs Camp. 

1900hrs: Sinh hoạt tự do  

2100hrs: Học sinh về phòng nghỉ ngơi 
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NGÀY 09: CHƯƠNG TRÌNH GIỚI TRẺ VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (NGÀY 2) B/L/D 

 0800hrs: Ăn sáng tại ký túc xá 

0900hrs: Sau đó, học sinh tham gia Chương Trình Giới Trẻ và 17 

Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững tại SDGs International Camp 

(ngày 2) (Chi tiết chương trình sẽ được cung cấp khi đoàn xác nhận 

bằng hợp đồng) theo chủ đề:  

- Climate Action #13 – Hành động vì Khí Hậu 

- Life Below Water #14 – Sự sống dưới nước 

- Life on Land #15 – Sự sống ở trên cạn 

1200hrs: Học sinh ăn trưa buffet tại SDGs Camp.  

1300hrs: Tiếp tục chương trình SDG với chủ đề: 

- Sustainable Cities and Communities #11 - Phát triển bền vững 

trong cộng đồng và toàn thành phố  

- Decent Work and Economic Growth #08 – Nguyên tắc làm việc 

chuẩn mực, hiệu quả & Phát triển nền Kinh tế 

1800hrs: Đoàn ăn tối tại SDGs Camp. 

1900hrs: Sinh hoạt tự do  

2100hrs: Học sinh về phòng nghỉ ngơi 

 

NGÀY 10: GUNUNG LEDANG NATIONAL PARK B/L/D 

 0800hrs: Ăn sáng tại ký túc xá 

1000hrs: Tham gia hoạt động vì môi trường tại công viên Quốc Gia 

Gunung Ledang (Chi tiết chương trình sẽ được cung cấp khi đoàn xác 

nhận bằng hợp đồng) với mục tiêu: Bảo vệ, phục hồi và thúc đẩy sử 

dụng bền vững các hệ sinh thái đất, quản lý rừng bền vững, chống lại 

tình trạng sa mạc hóa, ngăn chặn và phục hồi tình trạng suy thoái môi 

trường và ngăn chặn những tổn thất về đa dạng sinh học. 

1200hrs: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương 

1300hrs: Đoàn tiếp tục các hoạt động tại công viên Quốc Gia 

1600hrs: Xe đưa đoàn về ký túc xá tắm rửa, thay đổi trang phục 

1800hrs: Ăn tối tại ký túc xá 

1900hrs: Sinh hoạt tư do, về phòng nghỉ ngơi 
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NGÀY 11: LEGOLAND B/L/D 

 0800hrs: Đoàn ăn sáng tại ký túc xá 

0900hrs: Hướng dẫn viên dẫn đoàn đến vui chơi tại Legoland - Đoàn 

có dịp tham gia các trò chơi vui nhộn và thỏa sức sáng tạo với các trò 

chơi ghép hình Lego thú vị. Cũng giống như nhiều khu giải trí 

Legoland ở các nước khác, khi đến công viên Legoland Malaysia đoàn 

không thể cưỡng lại trước thiên đường thiên đường giải trí nghệ thuật 

xếp hình lego. Sở hữu hàng chục trò chơi trí tuệ, mạo hiểm:  cứu hỏa, 

tàu lượn trên không, đua ôtô, trượt nước, vẽ hình, xếp logo, … 

1200hrs: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng địa phương 

1300hrs: Tiếp tục các hoạt động tại Legoland 

1800hrs: Ăn tối tại nhà hàng địa phương hoặc ký túc xá 

1900hrs: Xe đưa đoàn về ký túc xá  

2000hrs: Sinh hoạt tự do 

 

NGÀY 12: PULAU KUKUP NATIONAL PARK B/L/D 

 0800hrs: Đoàn ăn sáng tại ký túc xá 

0900hrs: Xe đưa đoàn tham gia hoạt động vì môi trường tại công 

viên Quốc Gia Pulau Kukup (Chi tiết chương trình sẽ được cung cấp 

khi đoàn xác nhận bằng hợp đồng) 

1200hrs: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương  

1300hrs: Tiếp tục các hoạt động tại công viên Quốc Gia Pulau 

Kukup 

1730hrs: Kết thúc chương trình  

1800hrs: Ăn tối tại nhà hàng địa phương hoặc ký túc xá 

1900hrs: Đoàn sinh hoạt tự do 

2100hrs: Tắt đèn, nghỉ ngơi 

 

NGÀY 13: BIT FAREWELL PARTY - JOHOR PREMIUM OUTLET B/L/D 

 0800hrs: Đoàn ăn sáng tại ký túc xá 

0900hrs: Thi thuyết trình chủ đề về SDGs, Bit Farewell Party và 

nhận chứng chỉ từ tổ chức SDGs 
1200hrs: Đoàn ăn trưa tại ký túc xá  

1300hrs: Xe đưa đoàn tham quan phố mua sắm Johor Premium 

Outlet 

Tại Johor Premium Outlets có rất nhiều các thương hiệu cao cấp nổi 

tiếng thế giới như Coach, Versace, Armani, Salvatore Ferragamo, 

Adidas, Nike, Ralph Lauren, Timberland... Đây có thể nói là địa điểm 

mua sắm đồ hàng hiệu với mức giá rất rẻ. 

1800hrs: Ăn tối tại nhà hàng địa phương hoặc ký túc xá 

1900hrs: Đoàn sinh hoạt tự do, sắp xếp hành lý chuẩn bị cho ngày tiếp 

theo trở lại Singapore 
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NGÀY 14: SINGAPORE – MERLION - HỒ CHÍ MINH B/-/- 

 0800hrs: Học sinh ăn sáng buffet tại ký túc xá và làm thủ tục trả phòng 

0900hrs: Xe đưa đoàn về lại Singapore theo đường bộ 

1100hrs: Xe đưa đoàn đến tham quan biểu tượng của Singapore – 

tượng sư tử biển Merlion nổi tiếng ở Singapore 

- Phần thân tượng trưng cho xuất phát giản dị của Singapore khi còn 

là một làng chài có tên là Temasek, có nghĩa là "thị trấn biển" trong 

tiếng Javan cổ. Phần đầu tượng trưng cho tên gốc của Singapore, 

Singapura, có nghĩa là "thành phố sư tử" trong tiếng Mã Lai. 

1200hrs: Đoàn có mặt ở sân bay Changi để làm thủ tục xuất nhập cảnh 

1400hrs: Đoàn ăn trưa tại Foodcourt 

1600hrs: Đoàn lên máy bay về lại Việt Nam 

1700hrs: Học sinh về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất  

Kết thúc tour! 

 

 

CHI TIẾT BÁO GIÁ 

 MÔ TẢ DỊCH VỤ GIÁ/ KHÁCH 

Trọn gói 

 Lớp Học Kỹ Năng Lãnh Đạo: 3 tiếng mỗi ngày cùng giáo 

viên Singapore tại Nanyang Girls Boarding School/Hoặc The 

New Charis Mission/Hoặc tiêu chuẩn tương đương  

BAO GỒM 

 Vận chuyển: xe đời mới, máy lạnh, tài xế kinh nghiệm xuyên 

suốt hành trình 

 Trưởng đoàn/Hướng dẫn viên: 01 trưởng đoàn Việt Nam và 

01 trưởng đoàn địa phương xuyên suốt tour. 

 Lưu trú: 06 đêm tại Singapore và 07 đêm tại Malaysia. 

Lưu trú tại Singapore dự kiến: Ký túc xá The New Charis 

Mission/Hoặc Nanyang Girls Boading Shcool/Hoặc tiêu 

chuẩn tương đương  

Lưu trú tại Malaysia dự kiến: Ký túc xá tại Student Village 

hoặc tiêu chuẩn tương đương 

Lưu ý: chưa có xác nhận đặt phòng nào tại thời điểm này 

 Ăn uống: Các bữa ăn bao gồm trong lịch trình 

 13 bữa sáng  

 13 bữa trưa  

 13 bữa tối  

 Hoạt động và vé vào cổng theo lịch trình 

 Marina Barrage 

 Gardens by the Bay 

 Supertree Grove 

 Marina Bay Sands 

 Spectra – A Light and Water Show 

 Forest Adventure 
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 Lớp Võ Tự Vệ 

 Science Center 

 Snow City 

 6D Omni Theater 

 Universal Studios Singapore - USS 

 Chương Trình Giới Trẻ và Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững 

tại SDGs International Camp:  

o Conduct the Water Test  

o Creating Effective Microorganism Mud-ball  

o Conduct Urban Farming Activities  

o High-Value Community Farming Activities  

o Climate Action 

o Life Below Water 

o Life on Land 

o Sustainable Cities and Communities  

o Decent Work and Economic Growth 

 Công viên quốc gia Gunung Ledang 

 Công viên quốc gia Pulau Kukup 

 Johor Premium Outlet 

 Merlion Park 

 Nước suối: 1 chai nước suối (500ml) mỗi ngày/khách 

 Bảo hiểm du lịch quốc tế CHUBB – Gói tiêu chuẩn bồi 

thường lên đến 210.000.000 VND 

Các chi phí 

khác 

 Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) 10% 

 Vé máy bay khứ hồi Việt Nam – Singapore 

 Các chi phí cá nhân như thẻ sim điện thoại, giặt ủi, mua 

sắm cá nhân, chi phí nước ngọt trong các bữa ăn, các điểm 

tham quan không có trong chương trình 

 Chi phí hành lí quá kí quy định  

KHÔNG BAO GỒM 

Giá trọn gói (Dành cho đoàn từ 20-29 khách, 20FOC1, The New Charis Mission) 29,414,000 VND/Khách 

Giá trọn gói (Dành cho đoàn từ 30-39 khách, 20FOC1, The New Charis Mission) 27,943,000 VND/Khách 

Giá trọn gói (Dành cho đoàn từ 20-29 khách, 20FOC1, Nanyang Boarding School) 32,665,000 VND/Khách 

Giá trọn gói (Dành cho đoàn từ 30-39 khách, 20FOC1, Nanyang Boarding School) 31,142,000 VND/Khách 

***Lưu ý: Giá này dựa trên 20 học sinh miễn phí 01 giáo viên đi kèm (không bao gồm vé máy bay cho 

người đi kèm) 
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LƯU Ý: 

 Báo giá có giá trị đến 01/10/2020. 

 Giá được tính toán dựa trên đoàn từ 20 đến 39 khách. Nếu số lượng khách thay đổi, vui lòng 

thông tin để công ty cung cấp báo giá mới cho quý khách. 

 Passport còn hạn trên 06 tháng trước ngày khởi hành 

 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 

1. Hủy tour trước ngày khởi hành 30 ngày, sẽ mất tiền cọc. 

2. Hủy tour trước ngày khởi hành 15 - 20 ngày, phí hủy tour là 50% giá tour trọn gói 

3. Hủy tour trước ngày khởi hành 14 ngày, phí hủy tour là 75% giá tour trọn gói 

4. Hủy tour trước ngày khởi hành 05 ngày, phí hủy tour là 100% giá tour trọn gói 

 

LƯU Ý: 

***Nếu vì bất cứ lý do gì Quý khách bị từ chối nhập cảnh tại nước sở tại (Công ty sẽ hỗ trợ & giúp 

đỡ trong khả năng của mình). Trong trường hợp này Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả lại 

chi phí tour cho Quý khách dù dịch vụ này chưa được thực hiện. 

***Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo điều kiện chuyến bay, thời tiết thực tế 

nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan trong chương trình. 

***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 sẽ 

giữ 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. 

***Khi vé máy bay đã xuất, quý khách có nhu cầu thay đổi tên khách hàng. Công ty sẽ kiểm tra vé 

máy bay mới và thu theo số tiền vé máy bay và chi phí dịch vụ mới. 

***Tour thuần túy du lịch trải nghiệm, suốt chương trình Quý khách không được tự ý rời đoàn. 
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HÌNH ẢNH KÝ TÚC XÁ THE NEW CHARIS MISSION  

TẠI SINGAPORE   

 

 

 

 

  

Phòng dành cho giáo viên hoặc Tour Leader 
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HÌNH ẢNH KÝ TÚC XÁ STUDENT VILLAGE  

TẠI JOHOR BAHRU - MALAYSIA 

 

 

 

 


