
Thăm Viếng Tân Gia Ba (Singapore) 
 
Từ hải cảng Laem Chabang, Thái Lan đến Singapore mất 2 đêm 1 ngày ½.  Biển êm, gần Singapore có nhiều 
tàu to như tàu chở dầu hay chở hàng hóa đi lại trên biển. Ban đêm những tàu xa xa rực ánh đèn, di  động 
ngược xuôi trông vui mắt. Đêm đầu rời Thái lan tối đến biển rộng đen thui, chẳng thấy đâu bờ bến, trừ tiếng 
sóng va vào mạn tàu và bọt nước trắng xóa ở phía đầu và đuôi tàu. 
 

Thường sau cơm tối chúng tôi xem trình diễn văn nghệ xong cùng 
nhau qua gian hàng bán quà lưu niệm nhìn hàng hóa, xem du khách 
ra vào chon lựa mua hàng. Vị nào muốn xem phim hay khiêu vũ, nghe 
nhạc hoặc đánh bạc có lẽ về muộn hơn, có thể 4,5 giờ sáng. Thức ăn 
nhẹ, cà phê mở cửa 24 /24 nếu vị nào cần giải lao…Thường chị em tôi 
mở TV xem các sinh hoạt trên tàu hay tin tức. Ngay việc mua vé đi 
tour cũng dùng TV, khỏi phải lên lầu sắp hàng chờ đợi mất thì giờ. 
 
Du thuyền đậu bến Singapore, làm thủ tục xong đã quá trưa. Du khách 
nào mua vé đi tua du thuyền thi theo  hướng dẫn viên lên xe bus, vị 

nào tự túc từ từ đi sau cũng được. Tàu đậu sát bến cảng, bước qua là tới nhưng mọi người phải vòng vèo 
mấy lượt cầu cả 10 phút mới ra đến nơi xe buýt đậu. Ai không đi tour có thể đi một vòng thành phố bằng xe 
buýt (hop on, hop off), giá khoảng 1 mỹ kim, muốn lên xuống trạm nào tùy ý, không phải trả thêm tiền. Du 
khách có thể về muộn vì tàu sẽ mở cửa suốt đêm. 
 
Đây là lần thứ II tôi trở lại Singapore. Lần trước tôi đi đường bộ, đến Singapore từ Mã lai. Biên giới hai nước 
sát nhau. Sắp tới biên giới anh dẫn đường nhắc nhở du khách có kẹo cao su (chewing gum) nên cất kỹ, nếu 

ăn thì đừng vất bã xuống đường là bị phạt cả ngàn đồng, có khi còn bị 
giữ lại rất phiền phức. Tân gia ba là nước sạch sẽ, kỷ luật nghiêm ngặt. 
Anh nhắc lại vụ thanh niên Mỹ bị phạt đòn vì vẽ bậy lên tường và một 
thanh niên người Úc gốc Việt bị tử hình vì mang thuốc phiện ngang qua 
phi trường Singapore. Tới biên giới huớng dẫn viên địa phương ở lại 
chỉ có hướng dẫn viên tổng quát theo chúng tôi, hành lý du khách phải 
lấy ra đem qua máy kiểm tra an ninh, check in vì đi qua quốc gia khác… 
Tuy hai nước sát liền nhưng Tân gia ba trông sung túc, phồn thịnh hơn 
Mã Lai. Chúng tôi có hướng dẫn viên địa phương người Tân gia ba đón 
tiếp ngay cửa Biên Giới. Đó là chuyện mấy năm trước. Nay cô hương 
dẫn cũng lưu ý đừng vứt vỏ kẹo, xả rác xuống đường vì sẽ bị phạt. Cô 
cười cười bảo “Singapore is a fine island“. Ai muốn hiểu nghĩa Tân gia 

ba là đảo đẹp hay Tân gia ba là đảo quốc hay phạt vạ đều đúng cả. 
 
Tân gia Ba còn gọi là đảo ”sư tử“, một đảo lớn dân số khoảng hơn 5.000.000 trong đó 2.000.000 là người 
ngoại quốc. 75% dân Singapore người gốc người Trung Hoa. Kế đến là Mã Lai,  Ấn độ, người Âu châu… 
Những người thiểu số này đến Sing tìm việc làm, thường là việc lao động chân tay, họ mong dành dụm được 
tiền đủ rồi sẽ trở về cố quốc. Thời gian kéo dài riết họ lập gia đình và định cư luôn vì đời sống dễ dàng, việc 
làm bảo đảm hơn tại quê hương họ. Ông nội cô Ling, huớng dẫn viên, đến Singapore từ Trung Quốc, lâp gia 
đình có con cháu nên cô là ngươì Sing gốc Trung Hoa. Dân Sing nói tiếng Anh, Mã lai, Trung hoa, Tamil và 
Singlish. Cô Ling thí du nếu tiếng Anh hỏi: Where do you go? thì Singlish sẽ là “You go where? “ 
 
Theo cô Ling Singapore là 1 trong 4 quốc gia châu Á phồn thịnh vì có nền kinh tế phát triển nhanh chóng nhất 
trên thế giới: đó là Singapore, Hong kong, Nam hàn, Taiwan.  Có 1500 công ty Trung Hoa và  khoảng 1500 
công ty Ấn độ ở Singapore. Ngoài  ra còn có nhiều công ty  Mỹ và Âu châu đến đầu tư. Singapore có hãng lọc 
dầu lớn, có sòng bạc, khu nghỉ mát đẹp hấp dẫn du khách. Du lịch đem lợi tức đáng kể cho Singapore. Một 
năm có khoảng 11 triệu du khách ngoại quốc thăm viếng. Tân gia ba có 547 khách sạn từ 3 sao đến 5 sao. 
Vuờn hoa lan ở Sing lớn nhất thế giới, hồ cá, chợ Trung hoa, chợ Ấn độ, công viên Sư tử, Marina Bay, khu 
little India, Underground market tầng trên tẩng dưới, cầu thang cuốn chỗ nọ chỗ kia là những nơi hấp dẫn du 
khách. 



Singapore có nhiều triệu phú so với số người dân. Người nghèo được 
nhà nước trợ cấp tiền thuê hay mua nhà già rẻ. Xe hơi đắt hơn ở Hoa 
kỳ. Y tế tốt, trung bình tuổi thọ môt người là 80 tuổi. Con cái có bổn 
phận chăm sóc cha mẹ khi tuổi già.  Nếu sở xã hội biết người già bị bỏ 
bê, các con có thể bị phạt tù, lương bi khấu trừ một phần và chuyển 
thẳng đến cơ quan chăm sóc cha mẹ. Tuy thế, cô Ling nói trường hơp 
này chưa xảy ra vì các con biết bổn phận của họ. Nhà an dưỡng và 
hưu dưỡng rất tốt, sáng sủa, ấm cúng, tiện nghi và người già sống nơi 
đó có cảm giác tốt còn hơn ở nhà riêng. 
 
Singapore có trường học tốt. Khoảng 20% sinh viên là sinh viên ngoại 

quốc đến Singapore du học: Mã lai, Ấn, Trung hoa, Viêt Nam. Tất cả có khoảng 80.000 sinh viên du hoc. Họ 
đến Singapore vì trường học tốt và học phí hạ. 
  
Sentosa 
Singapore có 63 đảo. Sentosa là đảo lớn trong các đảo nhỏ ở Sing. Du khách đến đó bằng xe buýt, taxis, xe 
van hay xe cáp treo (cable car). Đi xe cáp thì du khách ttới trạm Mount Faber, xe rất nhanh, chỉ khoảng 12 
phút là tới Sentosa. Mỗi xe cáp chứa được 6 người. Đi xe cáp được xem phong cảnh cây xanh, nhà cửa, 
thuyền tàu tấp nập dưới bến cảng Singapore. Xe cao hơn mặt nước 50 mét. Ngồi trên xe cáp nhìn qua cửa 
kính sẽ thấy chiếc qua chiếc lại nhanh chóng trên các dây cáp. Vé xe cáp bao gồm vé thăm viêng đảo 
Sentosa. Xe cáp hoạt động từ 8g30 đến 10giờ tối nhưng  9giờ 45 là chuyến chót rời Sentosa. 
 
Đảo Sentosa có nhiều khu giải trí dành cho người lớn và trẻ con: chèo thuyền, cỡi ngựa, đi xe chạy vòng tròn 

trên không tìm cảm giác mạnh (Roller Coaster), ngồi trên lung các con 
thú gỗ chạy vòng tròn, một trò chơi cho con nít (carousel) hay tản bộ 
giữa những hàng cây đầy bóng mát, xem nơi nuôi chim lạ, nuôi bướm 
nhiều màu sắc, thăm  vuờn hoa nhiệt đới, vườn hoa lan...  Ngoài ra còn 
xem cá bơi lội nhởn nhơ trong làn nước xanh trong veo, trên đầu và hai 
bên lối đi.  
 
Sentosa có nhiều tiêm buôn từ bình dân đến hàng hiệu đắt tiền. Nhiều 
nhà hàng ăn uống đủ các quốc tịch: Trung hoa, Pháp. Ý, Nhật, Mỹ, 
Mễ…và tiệm ăn nhanh. Có rạp chiếu phim 3 chiều và sòng bạc có an 
ninh canh gác. Tối đến nghe nhạc và xem múa nước. Trước cái hồ 

nước rộng hàng trăm khán giả ngồi chờ xem biểu diễn. Tới 19g30, đèn tắt, nước dưới hồ phun lên rất cao, 
nhiều vòi nước, nhiều màu và hình thù khác nhau. Lâu lâu lại có tiếng nổ to, lửa phun lên tỏa ánh sáng rất 
đẹp. Cuối cùng hàng trăm vòi nước cùng phun lên một lúc, ánh sáng chói lòa, sáng rực rồi đèn bật sáng, khán 
giả lần lượt ra về…Lạ, hấp dẫn, đáng bỏ công đi xem cho biết. Múa nước đẹp và kéo dài khoảng 45 phút, lâu 
hơn ở Las Vegas,. Sentosa có 15 khach sạn trong đó có 3 khách sạn 5 sao. 
 

Chợ Tàu: 
Chợ Tàu lớn, nhiều tiệm buôn hàng hóa đầy dẫy, quán ăn rải rác trong 
khu vực, mùi thức ăn thơm ngào ngạt bay tận ngoài đường đi. Đèn lồng 
màu sắc trang trí cho Tết Nguyên Đán hãy còn chung quanh khu vực. 
Hình con ngựa to như ngựa thật, bằng nylon hay giấy bồi màu vàng kim 
chăng giữa đường lớn ở trên 
cao. Du khách trầm trồ, chụp 
ảnh lia chia. Hàng hóa nhiều 
giá phải chăng, khách tha hồ 
mua sắm tiếc là không có chỗ 
chứa mà thôi. 

 
Công viên Sư Tử (Merlion ParK) 
Sư tử nằm khu vực rộng rãi ở bờ sông Singapore, gần Central 
Business District. Đầu là sư tử, mình cá, cao 8,6 mét, nặng 40 tấn.Tôi 
nghĩ cô Ling nói nhầm nhưng  xem trong  Wikipedia cũng nói là 40 



tấn. 
 
Sư tử trông oai vệ, mồm phun nước liên tục. Bụi nuớc tung tóe tùm lum ai đứng gần sẽ bị ướt.Tục truyền ai 
lấy được nước ấy sẽ gặp may mắn, có tiền vào chẳng hạn. Du khách đứng xa một chút đông lắm, xòe tay 
mong hứng được chút xíu  bụi nước đủ ướt tay thôi. Môt số lo chụp ảnh. Đến là Singapore không có ảnh sư 
tử là thiếu sót đáng tiếc cũng như đi Pháp mà không chụp ảnh tháp Eiffel vậy. Sư tử là biểu tượng Singapore. 
Người ta làm dây xâu chìa khóa, áo T shirt, các đồ vật trang trí trong nhà có hình sư tử bằng đá, bằng nhựa, 
bằng  ngọc thạch… Bưu thiếp, phong bì cũng hình sư tử đang phun nước.Nên viếng công viên vào sáng sớm 
hay buổi chiều sẽ vắng khách, đỡ chen chúc tìm chỗ chụp ảnh. 
 
Xe ngừng ở bờ sông trước viện bảo tàng Á Châu đối diện các cao ốc cao ngất, 66 tầng bên kia sông. Dưới 
sông nước xanh phẳng lặng, mấy con vịt trời nhởn nhơ bơi lội. Trên bờ hàng đoàn người trẻ tuổi quần áo thể 
thao chạy lúp xúp. Theo cô Ling đó là chung cư.  Phòng cư trú ở các tầng trên cao, phía dưới là công tư sở, 
tiêm buôn… Cô đưa qua Marina Bay thấy các cao ốc, khu giải trí, các khách sạn đắt tiền… Có nơi vừa khách 
sạn vừa khu giải trí và có các cửa hàng buôn bán hàng hóa sang trọng. Xe chạy qua tòa án, thư viện, khu 
Little Indian, đường Orchard. Đường phố sạch sẽ, nhiều cây xanh. 
 
Vườn Hoa Lan Tân gia ba (National Orchid Garden, Singapore) 
Xe đưa lại vườn hoa lan. Cô Ling tư hào vườn lan Singapore lớn nhất thế giới, có 60.000 cây và nhiều loại 
hoa lan lạ. Đến nơi cô mua vé phát cho mọi người, hẹn 2 giờ sau gặp nhau ở nhà bán quà lưu niệm. Tôi ra 
vườn xem các khóm hoa gần gần độ 20  phút rồi trở vào nhà cho mát. 
 

           
 

             
 



Trời nóng 92 độ F. Tôi đã đến vườn lan Singapore mấy năm trước. Lúc ấy thời tiết mát mẻ, hoa nhiều lắm rất 
đẹp. Những người trong đoàn đều thích và khen ngợi. Trong lúc chờ đợi đoàn du khách trở về cô Ling cho 
biết xã hội, giáo dục, đời sống người dân Singapore nhưng tôi không nhớ bao nhiêu. Cô tiếc là không đủ thì 
giờ cho chúng tôi thăm viếng khu Little India mà theo cô cũng có những nơi hấp dẫn.Tôi đã viếng chợ và ngội 
chùa Ấn màu sắc lộng lẫy, nhiều hình tượng điêu khắc khéo léo trên tường ngôi chùa hình tháp. Chợ Ấn độ 
đông đúc người Ấn và du khách ngoại quốc. Người da trắng xem cho biết, chẳng thấy họ mua hàng hóa chi 
cả. Tơ lụa, tranh ảnh, nữ trang… 
 
Tới giờ du khách trở ra điểm hẹn, người nào cũng mồ hôi nhễ nhại. Tôi cũng mua cái quạt trong tiệm 2 mỹ 
kim. Các tiệm Singapore nhận Mỹ kim, chi em chúng tôi không ai đổi tiền Sing cả. Cô Lan đi chung cho biết 
năm nay vườn lan không nhiều hoa như lần viếng thăm mấy năm trước. Lần chúng tôi viếng thăm cách đây 
mấy năm hoa đẹp thấy mê. Trên đồi, dưới thung lũng, bên trái, bên phải, đâu cũng thấy hoa, nhiều loại và 
màu sắc khác nhau. Khu trồng hoa màu vàng, nơi hoa màu tím, màu trắng hay hồng… chen vào cây cỏ hoa lá 
khác xanh đâm hay nhạt. Nếu vào google xem hoa hình ảnh cũng nhiều như sao bằng thấy tận mắt. 
 
Hôm nay là ngày cuối cùng ở Singapore. Xe buýt của du thuyền sẽ đưa chúng tôi ra phi trường Changi để đi 
Hong Kong sau đó chuyển máy bay khác về Mỹ. Phi trường Changi nhỏ nhưng đẹp. Hoa Lan nhiều màu khác 
nhau, cây khỏe hoa to rải rác đó đây trên đường đi, trong các tiêm buôn. Thưa quý vị tôi nhớ đến đâu ghi đến 
đấy, chỉ mong vị nào chưa viếng Tân gia ba có chút khái niệm về quốc gia nhỏ bé nhưng phồn thịnh, thanh 
bình, dân chúng có đời sống  ấm no tốt đẹp… 
 
Ngày 10 tháng 3 năm 2014 
Ngọc Hạnh 
 
 


