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Hãng hàng không VIETNAM AIRLINES sẽ bắt đầu hoạt động
tại ga T4 của sân bay Changi Singapore.

THỦ TỤC CHECK-IN
Quý hành khách có thể Check-in tại dãy 2 nhà ga T4,
trước giờ khởi hành 3 tiếng mỗi ngày.

PHÒNG CHỜ
Khách hàng đạt đủ điều kiện có thể sử dụng phòng chờ
Blossom tại lầu 2M. Ngoài ra, tất cả những khách hàng
có nhu cầu cũng có thể trả tiền để sử dụng phòng chờ này.

Di chuyển đến và đi từ ga T4

Đường cao tốc Pan Island

Từ tuyến đường cao tốc Pan Island (PIE),
đi theo đường trượt tại cổng số 1, ga T4
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Từ đại lô phương Đông (ECP),
rẽ trái vào Cầu vượt của sân bay
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Bằng xe buýt công cộng

Bằng MRT

Các tuyến xe buýt số 24, 27, 34, 36,
53, 110 và 858

• Xuống tại trạm 'Sân bay Changi'.

Bằng xe hơi và taxi

• Đến ga T2, sảnh đến số 1, sau đó di
chuyển bằng xe buýt miễn phí 24/24 để
đến ga T4.
• Chuyến đi sẽ mất khoảng 10 phút.

• Từ Cao tốc Pan Island (PIE) – Đi theo
đường trượt tại cổng ra số 1, ga T4.
• Từ Đại lộ phương Đông (ECP) – Đi theo
lối ra dọc Đại lộ Sân bay đến ga T4.

• Các chuyến xe buýt sẽ bắt đầu sau mỗi 10
phút trong khung giờ từ 5:30 sáng đến
12:00 sáng, và mỗi 20 phút trong khung
giờ từ 12 sáng đến 5:30 sáng.

Đường cao tốc Pan Island

Bản đồ nhà ga

T3

Đại lộ phương Đông

ĐẠI LỘ SÂN BAY
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Check-in tiện lợi FAST

Kiểm tra an ninh

Ga T4 là ga đầu tiên tại sân bay Changi
cung cấp các tùy chọn tự phục vụ Thủ tục
tiện lợi (FAST) tại tất cả các điểm chính
tại ga – khách hàng có thể tự mình
Check-in, gửi hành lý, nhập cảnh và làm
thủ tục lên máy bay. Thủ tục đơn giản hơn,
tận hưởng nhiểu hơn! Truy cập

Công nghệ kiểm tra 3D tiên tiến cho phép
hành khách cất máy tính xách tay và máy
tính bảng trong túi hành lý mà không gặp
bất cứ trở ngại nào khi kiểm tra an ninh.
Các quy tắc về hành lý xách tay khác bao
gồm chất lỏng, bình xịt và gel vẫn được
áp dụng.

http://t4.changiairport.com/FAST-guide

để biết thêm thông tin.

Các tiện nghi chính
Mua sắm và ăn uống
•Hơn 80 cửa hàng bán lẻ ở ga T4, với hơn
20 thương hiệu mới tại sân bay Changi.
•Các loại hàng hóa miễn thuế có tại khu
vực miễn thuế tích hợp ngay sau khi
nhập cảnh.
•Khám phá các cửa hàng ăn uống tại
sân bay Changi.

•Khám phá các món ăn truyền thống
hoặc mua sắm các sản vật địa phương
và quà lưu niệm tại Khu di sản.
•Hãy ghé xem mục mua sắm và
ăn uống của chúng tôi tại
http://t4.changiairport.com/shop-and-dine-guide

Trải nghiệm tại ga T4
Cùng trải nghiệm những điều mới lạ tại ga T4 với các công trình nghệ thuật và
giải trí đặt biệt.
• Petalclouds, một tác phẩm điêu khắc
nghệ thuật độc đáo kéo dài 200m của
Central Galleria, sẽ khiến bạn chẳng thể
nào rời mắt khỏi những chuyển động
duyên dáng theo dòng nhạc cổ điển.
• Tọa lạc tại khu vực tập trung an ninh,
Huyễn Bích là màn hình Led dài 70m,
được thiết kế để giải trí cho hành khách
chờ đợi.

• Chứng kiến sự thay đổi của Singapore
qua cuộc cách mạng kiến trúc từ những
năm 1880 cho đến 1950 tại Khu di sản.
• Tại Khu di sản, hãy cùng xem chương
trình kịch văn hóa kéo dài sáu phút, Câu
chuyện tình yêu “Peranakan”, về mối
tình lãng mạn không tưởng giữa hai gia
đình láng giềng ở Singapore vào những
năm 1930.
• Để biết thêm nhiều trải nghiệm tại
ga T4, xin hãy ghé thăm
http://t4.changiairport.com/experience-guide

Dạo quanh ga T4
ĐỊA DANH

QUÁ CẢNH

XE BUÝT ĐẾN GA
T2 VÀ MRT

• PETALCLOUDS
• KHU DI SẢN
• HUYỄN BÍCH
• STEEL IN BLOOM

PHÒNG CHỜ TRẢ TIỀN, BLOSSOM
NẰM TẠI TẦNG 2M

CÔNG CỘNG

KHU ĂN UỐNG Ở LẦU 2M

ĂN UỐNG

QUẦY THÔNG TIN

MUA SẮM

KHU HOÀN THUẾ

KHU LÊN TÀU BAY
CỔNG (G1-10)

CỔNG (G11-21)
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