
 
 
 

Lịch trình 1 tuần B học cả ngày: 03/6/2018 => 09/6/2018   
Cảm giác thăng hoa cùng Universal Studios & Sung sướng cá massage chân & tiệc nướng BBQ…!!! 

 Chủ nhật  Thứ hai  Thứ ba Thứ tư  Thứ năm  Thứ sáu  Thứ bảy 

Sáng Khởi hành - 
Toàn đoàn DHH 
LION ISLAND  
đến Singapore: 

• Nhận phòng  
• Làm quen và ăn 
tối 
• Nghỉ ngơi, thư 
giãn 

 
 

Học kỹ năng giao 
thông an toàn 

Trải nghiệm giao 
thông công cộng 

hiện đại của 
Singapore 

 
Kiểm tra, xếp lớp 

Học Anh văn 

Trải nghiệm kỳ thú 
Universal Studios: 
Phim trường, Tầu 
lượn siêu tốc, Xác 
ướp, Madagascar, 

Transformers 3D.vv 

 
Hoành tráng đảo 
Sentosa: Bảo tàng 

sáp Madame 
Tussauds, Nhạc 
nước Wings of 

Time, Thế giới đại 
dương Sea 

Aquarium lớn nhất 
Đông Nam Á 

Học Anh văn Học Anh văn  
 

Trở về 
Việt Nam  

Các em đã được trải 
nghiệm, học thêm 
nhiều kiến thức, tư 
duy mới, kỹ năng 
sống tự lập, ý thức 
bảo vệ môi trường, 

phong cách hiện 
đại, cùng nhiều kỷ 

niệm đẹp khó quên! 

 
Nghĩ đến Du Học 
Hè Singapore - 

Nhớ đến  
LION ISLAND! 

 

Nghỉ trưa Nghỉ trưa 

Chiều 
Học Anh văn Học Anh văn Học Anh văn Học Anh văn  

Nghỉ giải lao Nghỉ giải lao 
Học Anh văn Học Anh văn Học Anh văn Học Anh văn 

Tối 

Khám phá Văn hóa 
khu phố Ấn Độ 

mua sắm tại 
Đại siêu thị 

Mustafa Centre   

Sung sướng Cá 
Spa, Massage chân  
Thăm quan trại siêu 
cá cảnh Qian Hu  

nổi tiếng 

Liên hoan kem 

 
Tiệc nướng BBQ 

Mua sắm @ 
Takashimaya 

Thiên đường đồ 
chơi – tầng 4  

Tuỳ theo điều kiện thời tiết, giờ khởi hành hàng ngày sẽ được các giám hộ thông báo đến các em trước 1 ngày và lịch trình có thể hoán đổi  
               với nội dung giữ nguyên. 

Trong trường hợp địa điểm tham quan có sự đóng cửa, sửa chữa chương trình sẽ được thay thế bởi một địa điểm khác tương đương. 
 Khởi hành hàng tuần với nhiều lịch trình 1, 2, 3 và 4 tuần để phụ huynh và các em học sinh lựa chọn. 



 
 
 

 
 
 

Lịch trình 1 tuần C học cả ngày: 10/6/2018 => 16/6/2018   
Cảm giác thăng hoa cùng Universal Studios & Sân chơi ý tưởng Discovery Centre & Chinh phục độ cao 165 mét Singapore Flyer …!!! 

 Chủ nhật  Thứ hai  Thứ ba Thứ tư  Thứ năm  Thứ sáu  Thứ bảy 

Sáng 
Khởi hành - 

Toàn đoàn DHH 
LION ISLAND  
đến Singapore: 

• Nhận phòng  
• Làm quen và ăn 
tối 
• Nghỉ ngơi, thư 
giãn 

 
 

Học kỹ năng giao 
thông an toàn 

Trải nghiệm giao 
thông công cộng 

hiện đại của 
Singapore 

 
Kiểm tra, xếp lớp 

Học Anh văn 

Trải nghiệm kỳ thú 
Universal Studios: 
Phim trường, Tầu 
lượn siêu tốc, Xác 
ướp, Madagascar, 

Transformers 3D.vv 

 
Hoành tráng đảo 
Sentosa: Bảo tàng 

sáp Madame 
Tussauds, Nhạc 
nước Wings of 

Time, Thế giới đại 
dương Sea 

Aquarium lớn nhất 
Đông Nam Á 

Học Anh văn Học Anh văn 

Trở về 
Việt Nam  

Các em đã được trải 
nghiệm, học thêm 
nhiều kiến thức, tư 
duy mới, kỹ năng 
sống tự lập, ý thức 
bảo vệ môi trường, 

phong cách hiện 
đại, cùng nhiều kỷ 

niệm đẹp khó quên! 

 
Nghĩ đến Du Học 
Hè Singapore - 

Nhớ đến  
LION ISLAND! 

 

Nghỉ trưa Nghỉ trưa 

Chiều 
Học Anh văn Học Anh văn Học Anh văn Học Anh văn  

Nghỉ giải lao Nghỉ giải lao 
Học Anh văn Học Anh văn Học Anh văn Học Anh văn 

Tối 

Mua sắm @ 
Tampines 

shopping centre 

 
 
 

Chinh phục độ 
cao: ngắm cảnh 

Singapore trên vòng 
quay khổng lồ cao 

165 m  
Singapore Flyer 

 

Liên hoan kem 

 
Tiệc Buffet 

LION ISLAND  

 

Mua sắm @ 
khu thương mại 

ION hoành tráng 
Orchard road 

 
  

Tuỳ theo điều kiện thời tiết, giờ khởi hành hàng ngày sẽ được các giám hộ thông báo đến các em trước 1 ngày và lịch trình có thể hoán đổi  
               với nội dung giữ nguyên. 

Trong trường hợp địa điểm tham quan có sự đóng cửa, sửa chữa chương trình sẽ được thay thế bởi một địa điểm khác tương đương. 
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