
 
 
 

  

LỊCH TRÌNH DU HỌC HÈ SINGAPORE 2020 
1 tuần B: 31/05/2020 => 06/06/2020 & 1 tuần F: 28/06/2020 => 04/07/2020 & 1 tuần K: 26/07/2020 => 01/08/2020 

Chiêm ngưỡng Vườn Phong lan & Du ngoạn trên vịnh Marina & Trải nghiệm kỳ thú tại Universal Studios! 

 Tuỳ theo điều kiện thời tiết, giờ khởi hành hàng ngày sẽ được các dẫn đoàn 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. 

EDUZONE - Tư vấn tận tâm, dịch vụ xứng tầm 

 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, ăn tối 

 
Nghỉ ngơi, thư giãn 

Giới thiệu Singapore 
Phổ biến nội quy toàn 

đoàn, nơi ở Resort 

 
Hướng dẫn an toàn 

giao thông 

Rèn luyện thể lực: 
Bơi, đá cầu, 

cầu lông, cờ vua. 
Trải nghiệm tầu điện 
ngầm hiện đại SMRT  

Thăm trường  
Đại học Công lập 

Quản Lý SMU

 

Vườn Lan National 
Orchid Garden 

Tìm hiểu và chiêm 
ngưỡng 60.000 cây lan 
thuộc 1.000 loài luôn 
khoe sắc quanh năm

 

Trải nghiệm kỳ thú 
Universal Studios: 

Phim trường, Tầu lượn 
siêu tốc, Xác ướp, 

Madagascar, 
Transformers 3D 

 
Hoành tráng đảo 
Sentosa: Madame 

Tussauds,  
Sea Aquarium, Wings 

of Time 

Liên hoan hoa quả,  
nước trái cây 

 

Chiêm ngưỡng nhà 
hát sầu riêng 
Esplanade,  

Công viên Merlion 
Du ngoạn du thuyền 
Singapore Cruise 
trên vịnh Marina 

 

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, 
nâng cao động lực 
học tập và xác định 
mục tiêu đi du học 

trong tương lai, cùng 
nhiều kỷ niệm đẹp 

khó quên! 

 
Nghĩ đến Du Học Hè 
Singapore - Nhớ đến 

LION ISLAND! 

Chiều Kiểm tra xếp lớp & 
Học Anh văn Học Anh văn Học Anh văn Học Anh văn & 

Phát chứng chỉ 

Tối 

Mua sắm @ 
Takashimaya 

Thiên đường đồ chơi 
 

 
 

Tưng bừng 
Tiệc Buffet hoặc  
Tiệc nướng BBQ 

toàn đoàn 

Thăm quan và mua 
sắm tại khu thương 

mại rộng nhất 
Singapore 

@ Vivo City 

 

Liên hoan kem 

 
Viết lưu bút  

Thư giãn 



 
 
 

  

LỊCH TRÌNH DU HỌC HÈ SINGAPORE 2020 
1 tuần D: 14/06/2020 => 20/06/2020 & 1 tuần H: 12/07/2020 => 18/07/2020  

Khám phá công nghệ lọc nước hiện đại nhất TG & Chinh phục độ cao 165m Singapore Flyer & Sống động Universal Studios! 

 Tuỳ theo điều kiện thời tiết, giờ khởi hành hàng ngày sẽ được các dẫn đoàn 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. 

EDUZONE - Tư vấn tận tâm, dịch vụ xứng tầm 
 

 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, ăn tối 
 

Nghỉ ngơi, thư giãn  

Giới thiệu Singapore 
Phổ biến nội quy toàn 

đoàn, nơi ở Resort 
  

 
Hướng dẫn an toàn 

giao thông 
 
 

Rèn luyện thể lực: 
Bơi, đá cầu, 

cầu lông, cờ vua. 

Trải nghiệm giao 
thông công cộng hiện 

đại SMRT của 
Singapore 

Thăm quan Bảo tàng 
quốc gia Singapore 

Học ngoại khoá thú 
vị tại   

New Water Plant 

Những điều chưa biết 
Sự cần thiết của nước 
với sự sống và công 

nghệ tái chế nước thải, 
lọc nước biển, ...  

hiện đại nhất Thế giới 
của Singapore 

 

 

Trải nghiệm kỳ thú 
Universal Studios: 

Phim trường, Tầu lượn 
siêu tốc, Xác ướp, 

Madagascar, 
Transformers 3D 

 
Hoành tráng đảo 
Sentosa: Madame 

Tussauds,  
Sea Aquarium, 
Wings of Time 

Liên hoan hoa quả, nước 
trái cây

 

Chinh phục độ cao: 
ngắm cảnh Singapore 
trên vòng quay khổng 

lồ cao 165 m 
Singapore Flyer 

 

 

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, 
nâng cao động lực 
học tập và xác định 
mục tiêu đi du học 

trong tương lai, cùng 
nhiều kỷ niệm đẹp 

khó quên! 

 
Nghĩ đến Du Học Hè 
Singapore - Nhớ đến 

LION ISLAND! 
 

Chiều Kiểm tra, xếp lớp & 
Học Anh văn Học Anh văn Học Anh văn Học Anh văn & 

Phát chứng chỉ 

Tối 

Mua sắm @ 
Somerset 

Thiên đường hàng 
hiệu giá rẻ 

 

 

Tưng bừng 
Tiệc Buffet hoặc  
Tiệc nướng BBQ 

toàn đoàn 

 

Mua sắm  
khu thương mại 
@ION Orchard 

hoành tráng 
 

 

Liên hoan kem 

Viết lưu bút  
Thư giãn 



 
 
 

  

LỊCH TRÌNH DU HỌC HÈ SINGAPORE 2020 
1 tuần A: 24/05/2020 => 30/05/2020 & 1 tuần E: 21/06/2020 => 27/06/2020 & 1 tuần I: 19/07/2020 => 25/07/2020 

Huyền bí vườn thú đêm Night Safari & Khám phá khu phức hợp Tỉ Đô Jewel & Thăng hoa Universal Studios! 

 Tuỳ theo điều kiện thời tiết, giờ khởi hành hàng ngày sẽ được các dẫn đoàn 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. 

EDUZONE - Tư vấn tận tâm, dịch vụ xứng tầm 
 

 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, ăn tối 

 
Nghỉ ngơi, thư giãn 

Giới thiệu Singapore 
Phổ biến nội quy toàn 

đoàn, nơi ở Resort 

 
Hướng dẫn an toàn 

giao thông 
 

Rèn luyện thể lực:    
Bơi, đá cầu, 

cầu lông, cờ vua 

Trải nghiệm tầu điện 
ngầm hiện đại SMRT 

 
Tìm hiểu quy hoạch & 

phát triển đô thị hiện đại 
của Singapore  

Singapore City Gallery 

Trải nghiệm kỳ thú 
Universal Studios: 

Phim trường, Tầu lượn 
siêu tốc, Xác ướp, 

Madagascar, 
Transformers 3D 

 
Hoành tráng đảo 
Sentosa: Madame 

Tussauds,  
Sea Aquarium, 
Wings of Time, 

Liên hoan hoa quả, nước 
trái cây 

 

Học kỹ năng Tự Lập  

Thăm quan, chụp 
ảnh tại  Buddha 

Tooth Relic Temple  

 Mua đồ lưu niệm tại  
@ China Town 

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, nâng cao 
động lực học tập và 

mục tiêu du học trong 
tương lai, cùng nhiều 

kỷ niệm đẹp khó quên! 

 
Nghĩ đến Du Học Hè 
Singapore - Nhớ đến 

LION ISLAND! 

Chiều Kiếm tra xếp lớp & 
Học Anh văn Học Anh văn Học Anh văn Học Anh văn & 

Phát chứng chỉ 

Tối 

Tiệc Buffet hoặc tiệc 
nướng BBQ 
chào mừng  

 
 
 

 
Huyền bí vườn thú 
đêm Night Safari 

 

Thăm quan và mua 
sắm tại khu siêu phức 
hợp Tỉ Đô @ Jewel 

Changi Airport 

 

Liên hoan kem 

 
 

Viết lưu bút 
Thư giãn 



 
 
 

  

LỊCH TRÌNH DU HỌC HÈ SINGAPORE 2020 
1 tuần C: 07/06/2020 => 13/06/2020 & 1 tuần G: 05/07/2020 => 11/07/2020  

Tuyệt mỹ tổ hợp Marina Bay Sands & Sung sướng cá massage chân & Hoành tráng đảo Sentosa!... 
 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, ăn tối 

 
Nghỉ ngơi, thư giãn 

Giới thiệu Singapore 
Phổ biến nội quy toàn 

đoàn, nơi ở Resort 

  
Hướng dẫn an toàn 

giao thông 
 

Rèn luyện thể lực:   
Bơi, đá cầu, 

cầu lông, cờ vua. 

 

Sung sướng Cá Spa, 
Massage chân 

Thăm quan trại siêu cá 
cảnh đắt giá 
 Qian Hu 
nổi tiếng 

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

Xác ướp, Madagascar, 
Transformers 3D 

 
Hoành tráng đảo 
Sentosa: Madame 

Tussauds,  
Sea Aquarium, 
Wings of Time 

Liên hoan hoa quả,  
nước trái cây 

 

Trải nghiệm MRT 
Thăm Thư Viện 

Quốc Gia kho tàng 
sách lớn, hiện đại 
nhất Singapore & 

Mua sắm tại 
@Bugis Junction 

 

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, 
nâng cao động lực 
học tập và xác định 
mục tiêu đi du học 

trong tương lai, cùng 
nhiều kỷ niệm đẹp 

khó quên! 

 
Nghĩ đến Du Học 

Hè Singapore - Nhớ 
đến 

LION ISLAND! 
 

Chiều Kiểm tra xếp lớp & 
Học Anh văn Học Anh văn Học Anh văn Học Anh văn & 

Phát chứng chỉ 

Tối 

 
Khám phá 

Vườn Siêu Cây & 
kiến trúc tuyệt mỹ 

của siêu tổ hợp 
Marina Bay Sands 

 
 

 
Tưng bừng 

Tiệc Buffet hoặc 
Tiệc nướng BBQ 

toàn đoàn  

 
 
 

Mua sắm @ 
Trung tâm phức hợp 
Suntec City Mall 

 

 
 
 

Liên hoan kem 

 
Viết lưu bút  

Thư giãn 

 Tuỳ theo điều kiện thời tiết, giờ khởi hành hàng ngày sẽ được các dẫn đoàn 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. 

EDUZONE - Tư vấn tận tâm, dịch vụ xứng tầm 
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