
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH ĐẶC BIỆT 2022 
 
 
 

DU THUYỀN 5 SAO SINGAPORE 
“Tận hưởng du thuyền Genting Dream” 

                                  
 

Khởi hành : 
14/10/2022 
11/11/2022 
02; 09 và 16/12/2022 

Thời gian : 03 ngày 02 đêm 
Phương tiện : Máy bay + Xe ô tô + Du thuyền 

 



   

NGÀY LỊCH TRÌNH THAM QUAN 

NGÀY 1 
 

TP. HCM 
- 

SINGAPORE 
- 

DU THUYỀN 
GENTING 
DREAM 

 
(Ăn trưa, tối) 

Sáng: Hướng dẫn viên đón Quý khách tại cổng D2, ga đi quốc tế Sân bay Tân 
Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay của hãng hàng không Vietjet đến Sân 
bay quốc tế Changi – Singapore. 
Trưa: Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, Quý khách dùng bữa trưa BBQ tại nhà 
hàng. Sau đó, khởi hành tham quan Công viên Merlion và “check in” cùng 
những biểu tượng huyền thoại của Quốc đảo Sư Tử. 

• Nhà hát Victoria – nhà hát cổ kính nhất Singapore. Nơi đây còn là tâm 
điểm cho nghệ thuật biểu diễn của đảo quốc sư tử ngay từ thời thuộc 
địa. 

• Tòa nhà Quốc Hội (Parliament House). 
• Nhà hát Esplanade nổi tiếng với biểu tượng “trái sầu riêng”.  

Chiều: Xe đưa Quý khách khởi hành đến cảng Maria Bay Cruise. 
Đoàn làm thủ tục lên Du Thuyền Genting Dream khám phá các dịch vụ cao 
cấp trên du thuyền, tự do thư giãn nghỉ ngơi.  
Quý khách thưởng thức SHOW BIỂU DIỄN đặc sắc tại nhà hát lớn trên Du 
Thuyền. 
Lưu ý: Du thuyền tương tự một resort đầy đủ tiện nghi và dịch vụ 5* bao gồm: 
nhà hàng, casino, sòng bạc, khu mua sắm miễn thuế, nhà hát, phòng gym, 
spa, phòng họp, phòng nghỉ, hồ bơi, công viên thiếu nhi, khu giải trí ngoài 
trời, quán bar,… Vì thế quý khách có thể tự do tận hưởng toàn bộ dịch vụ miễn 
phí (được thông báo cụ thể) trên du thuyền. 
 
 
 
 

NGÀY 2 
 

TRẢI 
NGHIỆM 
DỊCH VỤ 

DU THUYỀN 
5 SAO 

 
(Ăn sáng, 
trưa, tối) 

Các bữa ăn trên du thuyền được thông báo giờ bắt đầu và kết thúc. Hệ thống 
có 5-8 nhà hàng theo kiểu Trung Quốc, Châu Á, Châu Âu,... Quý khách có thể 
luân phiên lựa chọn để thưởng thức trọn vẹn dịch vụ.  
Ngoài ra, Quý khách lưa chọn tham gia các hoạt động và tận hưởng các dịch vụ 
đa dạng trên du thuyền, bao gồm:  

• Câu lạc bộ bãi biển ZOUK: nằm ở ngoài trời tuyệt vời trên biển với những 
ly cocktail, bể bơi và bàn bi-a, DJ và nhạc sống và một màn hình LED khổng lồ.  

• Phòng thí nghiệm ESC: Giải trí đỉnh cao trong phòng thí nghiệm ESC 
tiên tiến giúp đưa quý khách vào thế giới ảo với tàu lượn siêu tốc VR đầy đủ của 
Finger Coaster, khám phá thế giới dưới nước tuyệt vời với thực tế ảo Icaros…  

• Bar 360: Một trong những quán bar ấn tượng nhất trên biển.  
• Nhiều lựa chọn ẩm thực: tổng cộng 35 nhà hàng và bar đáp ứng những 

yêu cầu đặc biệt như đồ chay, đồ Ấn Độ. Du thuyền phục vụ ẩm thực Trung 
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các món ăn Đông Nam Á, và rất nhiều loại đồ uống 
tuyệt vời dành cho những người đam mê ẩm thực.  

• Spa trị liệu và thư giãn trên biển: kết hợp các kỹ thuật truyền thống của 
Trung Quốc và bấm huyệt trị liệu. Quý khách sẽ được thư giãn đặc biệt trong 
khi nhấm nháp trái cây tươi, thưởng thức giải trí trên một chiếc iPad cá nhân. 



   

• Trải nghiệm mua sắm miễn thuế: bao gồm các cửa hàng đồng hồ uy 
tín, trang sức cao cấp, hàng da cao cấp và hơn thế nữa. Quý khách sẽ được mua 
thuế và miễn thuế với mức giá hấp dẫn. 

• Công viên nươc trên biển: quý khách có thể tham gia các trò chơi giải 
trí đặc biệt như zipline đặc biệt, sân Mini-golf, leo núi nhân tạo, bowling, công 
viên nước trên đại dương…  

• Nhà hát zodiac: Nhà hát Zodiac có các bộ phim bom tấn 3D mới nhất 
với âm thanh vòm Dolby hi-fidelity và kính 3D trên màn hình đỉnh cao khiến 
quý khách cảm thấy chính mình một phần của bộ phim. Mỗi đêm đều có 
khung giờ biễu diễn được thông báo trước. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGÀY 3 
 

SINGAPORE 
- 

TP. HCM 
 

(Ăn sáng, trưa) 

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng trên Du Thuyền, sau đó Quý khách làm thủ tục 
xuống Cảng.  
Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng sau đó mua sắm tại Cửa hàng vàng bạc 
đá quý và Cửa hàng dầu gió – sản phẩm truyền thống nổi tiếng của Quốc đảo 
Sư tử. Xe đưa Quý khách đến sân bay, đoàn tiếp tục tham quan: 

• Jewel Changi – sự kết hợp giữa thiên nhiên với sức sáng tạo của con 
người. Quý khách sẽ được chiêm ngưỡng Rain Vortex cao 40m, thác nước 
trong nhà cao nhất thế giới. 

Sau đó Quý khách làm thủ tục đáp chuyến bay của hãng hàng không Vietjet về 
Việt Nam. Kết thúc chương trình. 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và tình 
hình giao thông, tuy nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ như chương trình đã đưa ra.) 



   

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 
(Chương trình được áp dụng dành cho đoàn ghép lẻ) 

 
Giá: VNĐ/khách 

HÀNH TRÌNH 
THỜI GIAN 

TIÊU 
CHUẨN 

NGÀY KHỞI HÀNH 
Dự kiến 

GIÁ TOUR 
(Người Lớn đủ 12 tuổi trở lên) 

QUỐC ĐẢO  
SƯ TỬ 

- 
03 ngày 02 

đêm 

Du 
thuyền 
5 sao 

14/10/2022 
11/11/2022 

02; 09; 16/12/2022 
12.990.000 

ĐIỀU KIỆN KHI ĐĂNG KÝ TOUR 

G
IÁ

 T
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R

 B
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O
 G

Ồ
M

 

1. Vé máy bay khứ hồi của hãng Hàng không VietJet Air. Bao gồm 7 kg hành lí xách 
tay + 20 kg hành lí kí gửi. 
Chuyến bay dự kiến: 

• VJ811 SGNSIN 09:00 - 12:05 
• VJ814 SINSGN 17:55 – 19:00 

2. Du thuyền 5 sao GENTING DREAM CRUISE. Tiêu chuẩn 2 người/cabin. 
- Trường hợp lẻ khách ở phòng đơn sẽ phụ thu. 

3. Xe du lịch vận chuyển theo suốt hành trình tham quan. 
4. Các bữa ăn theo chương trình, bao gồm: 

02 bữa buffet sáng trên du thuyền. 
02 bữa ăn chính tại nhà hàng địa phương. 
03 bữa ăn chính trên du thuyền 5 sao. 

5. Vé tham quan theo chương trình. 
6. Quà tặng: Nón du lịch và túi Canvas. 
7. Bảo hiểm du lịch quốc tế. 

G
IÁ

 C
H

Ư
A

 
 B

A
O

  G
Ồ

M
 

1. Chi phí cá nhân ngoài chương trình (phụ thu phòng đơn,…). 
2. Chi phí các điểm tham quan không bao gồm trong chưong trình. 
3. Chi phí phục vụ quốc tế bắt buộc: HDV và tài xế theo quy định: 15 

USD/người/tour. 
4. Chi phí phục vụ trên du thuyền bắt buộc: 29USD/người/tour. 
5. Các chi phí khác không bao gồm trong giá tour: Nước uống bia rượu trong bữa ăn; 

điện thoại; giặt ủi; chi phí quá cước theo quy định của hảng không; thuốc men, bệnh 
viện...và chi phí cá nhân khác ngoài chương trình. 

6. Chi phí dời ngày, đổi chặng, nâng hạng vé máy bay. Trường hợp Quý khách không 
sử dụng chặng đi của vé đoàn theo tour, các chặng nội địa và quốc tế còn lại sẽ bị 
hủy do điều kiện của hãng hàng Không. 

ĐIỀU KIỆN KHI ĐĂNG KÝ TOUR 

Q
U

Y
 

Đ
ỊN

H
 

H
Ủ

Y
 

V
É

 1. Quý khách vui lòng đặt cọc 60% tổng giá tour khi đăng ký. 

2. Hủy tour trong vòng 6 ngày trước khởi hành, khách chịu phí phạt 100% giá tour. 

 



   

⬧ GIÁ TOUR TRẺ EM ⬧ 

✓ Trẻ em dưới 02 tuổi: 30% giá tour người lớn (ngủ cùng với ba mẹ) 

✓ Nếu gia đình đi (02 người lớn và 1-2 trẻ em từ 02 tuổi dưới 12 tuổi): thì phải nâng lên hạng Balcony 

o Tính 100% giá tour người lớn (có chế độ giường riêng) 

o Tính 90% giá tour người lớn ở hạng Balcony (có giường riêng sofa bed & pullbed trên du thuyền, 
ngủ cùng phòng với ba mẹ) 

✓ Trẻ em từ 12 tuối trở lên: 100% giá tour người lớn 

 LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ TOUR  
✓ 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.  
✓ Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan có thể thay đổi hành trình linh động cho 

phù hợp tuy nhiên các tuyến du lịch vẫn đảm bảo đầy đủ. Các chuyến bay có thể thay đổi vào giờ 
chót tùy thuộc vào các hãng hàng không và thời tiết. 

✓ Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, Công ty sẽ không chịu 
trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN DU LỊCH 
THẬT THÚ VỊ VÀ VUI VẺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

DU THUYỀN GENTING DREAM 
1. Thông tin cơ bản: 

Genting Dream là một trong những du thuyền lớn và nhiều chỗ chứa nhất châu Á, di 
chuyển giữa các nước Thái Lan, Malaysia, Singapore và Indonesia có địa điểm xuất phát 
từ Singapore hoặc Malaysia với lịch trình cố định từ 17 tháng 7 năm 2022 đến 28 tháng 
4 năm 2023. Genting Dream sở hữu hơn 70% gian có ban công riêng, 100 khu vực kết 
nối cho các gia đình và nhóm du lịch.   

- Chiều dài: 335m. 
- Chiều rộng: 40m. 
- Sức chứa: 3.500 hành khách. 
- Số lượng boong tàu: 18. 
- Số lượng phòng: 1.674 phòng. 

2. Các loại phòng nghỉ: 

Loại phòng Số lượng 
Vị trí 

boong 

PALACE 

Palace villa (224m2 – tối đa 6 pax) 
01 giường King, 01 giường Queen, 01 giường sofa đôi 2 17 

Palace Penthouse (56-115,4m2 – tối đa 4-6 pax) 
01 giường King, 01 giường sofa đôi/ 01 giường Queen, 02 giường 
sofa đôi/ 01 giường Queen, 01 giường sofa đôi 

6 13, 16 

Palace Deluxe Premium (41-61m2 – tối đa 4 pax) 
01 giường King, 01 giường sofa đôi 20 

9, 10, 11, 12, 
13, 15 

Palace Deluxe Suite (41m2 – tối đa 4 pax) 
01 giường Queen, 1 giường sofa đôi 20 15 

Palace Suite (Accessible) 4  

Palace Suite (37m2 – tối đa 4 pax) 
01 giường Queen, 01 giường sofa đôi 90 13, 15, 16, 

17 

BALCONY 

Balcony Deluxe stateroom (22-28m2 – tối đa 3-4 
pax) 
01 giường Queen, 01 giường sofa đơn, 01 giường Ceiling Pullman 

230 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15 

Balcony Stateroom (Accessible) 14  

Balcony Stateroom (20m2 – tối đa 3-4 pax) 
01 giường Queen, 01 giường sofa đơn, 01 giường Ceiling Pullman 802 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 15 

WINDOW 

Oceanview Stateroom (Accessible) 4  
Oceanview Stateroom (16-35m2 – sức chứa 2-4 
pax) 
02 giường đơn, 01 giường sofa đơn/ 02 giường đơn, 1 giường sofa 
đơn, 01 giường Ceiling Pullman 

80 5, 9, 10, 11, 
12, 13 

INTERIOR 

Interior Stateroom (Accessible) 10  

Interior Stateroom (13-14m2 – sức chứa 2-4 pax) 
02 giường đơn, 01 giường Ceiling Pullman/ 01 giường đơn, 01 
giường kéo, 01 giường sofa đôi 

392 5, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15 

 



   

3. Dịch vụ: 

Genting Dream là một khu vui chơi phức hợp, có các dịch vụ khác nhau đáp ứng nhu cầu đa 
dạng của du khách 

(1) Giải trí:  

• Bar & lounge: thưởng thức rượu và nhạc – sự kết hợp hoàn hảo cho những buổi tối 

trên biển, được bố trí tại các khu vực ở boong số 6, 7, 8, 17 tùy thuộc vào các hạng mục 

mà khách hàng lựa chọn.  

• Foam party: Một bữa tiệc đặc sắc, vui nhộn giữa bể bong bóng xà phòng đặc trưng 

của hoạt động giải trí trên du thuyền Genting Dream.  

• Nhà hát Zodiac 

(2)  Ăn uống (boong 6, 7, 8, 15, 16): du khách có cơ hội trải nghiệm nền ẩm thực phong 

phú của thế giới qua bàn tay các đầu bếp tài hoa với hơn 35 concepts phục vụ đáp 

ứng nhiều khẩu vị, nền ẩm thực khác nhau đến từ nhiều đất nước khác nhau.  

(3) Sức khỏe và sắc đẹp (ở khu vực boong 15):  

• Phòng tập gym với đầy đủ tiện ích. 

• Spa: Chăm sóc cơ thể và thư giãn tinh thần với phong cách cả châu Á và châu Âu.  

• Yoga 

(4)  Mua sắm (boong 6, 7): Du khách cùng thỏa thích mua sắm những mặc hàng thời 

trang, mỹ phẩm cao cấp và quà lưu niệm.  

4. Lưu ý:  

- Để kết nối với wi-fi “RW Cruises Wi-fi” của du thuyền, du khách phải trả phí với 1 trong 2 

gói wi-fi, tùy theo nhu cầu sử dụng: Standard hoặc Premium.  

- Không được mang lên du thuyền: Chất lỏng hoặc hóa chất dễ cháy; rượu, cồn; chất cấm; 

thức ăn chưa chế biến; thuốc lá điện tử; thiết bị điện: máy nướng bánh mì, bàn ủi, ổ điện,… 

 

HOẠT ĐỘNG TRÊN DU THUYỀN GENTING DREAM 

Ngoài các dịch vụ cơ bản phục vụ du khách trong suốt chuyến đi (ăn uống, giải trí, mua 
sắm, sức khỏe), trên du thuyền Genting Dream còn có các hoạt động dành cho những người 
thích mạo hiểm, thử thách những giới hạn bản thân mình tại khu vực boong 17 và 18 của du 
thuyền, như: Trượt ống nước tại công viên nước và leo núi nhân tạo (ở khu vực boong 17 và 
boong 18), đu dây mạo hiểm zipline (ở khu vực boong 18).  

Ngoài ra, du thuyền Genting Dream còn có một số hoạt động giải trí tiêu biểu, nổi bật trong 
ngày. Dưới đây là một số thông tin hoạt động tham khảo:   

 

 



   

Thời gian Hoạt động Khu vực 

09:00 – 12:00 

14:00 – 19:00 

20:00 – 00:00 

Glow Bowling Zouk Night Club (boong 17 AFT) 

10:00 – 17:00 World Beach Club trên biển (tùy thuộc 
vào tình hình, điều kiện thời tiết) Hồ bơi chính (boong 16 MID) 

10:00 – 10:45 Workshop Art & Craft Lobby (boong 6 MID) 

11:30 – 12:15 Lớp học làm búp bê opera Trung Quốc Lobby (boong 6 MID) 

14:00 – 14:45 Lớp học nhảy Latin (Cha-cha, Rumba, 
Bolero) 

Tributes (boong 8 MID) 

15:00 – 15:45 Lớp học nhảy Salsa Tributes (boong 8 MID) 

15:15 – 16:00 Workshop vẽ T-shirt & Tote Bag Lobby (boong 6 MID) 

17:00 – 18:30 Foam party (tùy thuộc vào tình hình, điều 
kiện thời tiết) 

Zouk Beach Club (boong 17 AFT) 

20:30 – 21:15 Gameshow: Gossip Distortion Lobby (boong 6 MID) 

21:00 – 21:45 Show YinYang Nhà hát Zodiac (boong 7 FWD) 

22:00 – 01:00 Bollywood Blast Party Zouk Night Club (boong 17 AFT) 

22:00 – 01:00 Salsa night Tributes (boong 8 MID) 

22:45 – 01:00 Dream Boys & DJ in-house Nhà hàng Silk Road Chinese 
(boong 6 FWD) 

*Các hoạt động trên thay đổi theo ngày và tùy thuộc vào tình hình thực tế. 


