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KetnoiSingapore tự hào là đối tác uy tín của tổ chức và nhà cung cấp dịch vụ nổi tiếng tại Singapore 

 
COMBO SINGAPORE MY FIRST TRIP 2023 

 
Áp dụng cho du khách lưu trú tất cả các ngày trong tuần và cuối tuần từ 01/04/2023 – 30/06/2023, 

ngoại trừ những dịp Lễ hội quốc tế tại Singapore. 
 
 
 

Hãy chọn Combo Singapore My First Trip cho mùa hè này vì: 
1. Giá tiết kiệm hơn so với mua lẻ các dịch vụ hoặc các kênh khác 
2. Ưu đãi nhiều hơn với các quà tặng Sim Starhub 4G, vé tham quan Jewel Changi…  
3. Trải nghiệm đươc nhiều đánh giá cao nhất: 

• Khách sạn chính trung tâm sầm uất, gần sát ga tàu điện, chuẩn SG Clean 
• Vé tham quan những hoạt động đặc sắc Must Go nhất: Gardens By The Bay Flower Dome & 

Cloud Forest + Avatar, Bảo tàng Kem – Museum Of Ice Cream, show nhạc nước Wings of Time 
Sentosa, tham quan Canopy Park @ Jewel Changi  

• Dịch vụ tư vấn & hỗ trợ trực tuyến cùng KetnoiSingapore suốt chuyến đi  
 
 
 
 
 

COMBO 3 SAO – MUSEUM OF ICE CREAM  
4 Ngày 3 Đêm, Khách Sạn 3 Sao, Ăn Sáng Mỗi Ngày, 
Vé Tham Quan Vui Chơi 3 Hoạt Động  
4,990,000đ/pax (Booking tối thiểu 02 pax)  
 
Bao gồm 
1. 3 đêm ở khách sạn 3 sao Bugis, Clarke Quay, 
Rochor (Ibis Budget Imperial, Ibis Budget Clarke 
Quay, Ibis Budget Selegie) vị trí chính trung tâm 
Singapore, cách MRT 50m – 200m 
2. Ăn sáng tại khách sạn 
3. Vé tham quan Bảo Tàng Kem (Museum Of Ice 
Cream Singapore), ăn kem không giới hạn  
4. Vé tham quan Show nhạc nước Sentosa nổi tiếng 
Wings of Time  
5. Tư vấn kinh nghiệm & hỗ trợ thông tin du lịch 
Singapore tự túc 
6. Đồng hành trực tuyến hỗ trợ xuyên suốt chuyến 
đi Singapore 
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Khuyến mãi  

1. Sim điện thoại mới Starhub 4G 100GB mỗi khách 
2. Thẻ tàu điện EZ link/Nets Flashpay mỗi khách (mượn miễn phí)  
3. Vé tham quan Canopy Park tại Jewel Changi cho mỗi khách 

 
 

COMBO 3 SAO – GARDENS BY THE BAY  
4 Ngày 3 Đêm, Khách Sạn 3 Sao, Ăn Sáng Mỗi Ngày, 
Vé Tham Quan Vui Chơi 3 Hoạt Động  
4,990,000đ/pax (Booking tối thiểu 02 pax)  
 
Bao gồm 
1. 3 đêm ở khách sạn 3 sao Bugis, Clarke Quay, 
Rochor (Ibis Budget Imperial, Ibis Budget Clarke 
Quay, Ibis Budget Selegie) vị trí chính trung tâm 
Singapore, cách MRT 50m – 200m 
2. Ăn sáng tại khách sạn 
3. Vé tham quan Gardens By The Bay sự kiện đặc 
biệt (Flower Dome, Cloud Forest, Triển lãm Avatar) 
4. Vé tham quan Show nhạc nước Sentosa nổi tiếng 
Wings of Time  
5. Tư vấn kinh nghiệm & hỗ trợ thông tin du lịch 
Singapore tự túc 
6. Đồng hành trực tuyến hỗ trợ xuyên suốt chuyến 
đi Singapore 

 
Khuyến mãi  

1. Sim điện thoại mới Starhub 4G 100GB mỗi khách 
2. Thẻ tàu điện EZ link/Nets Flashpay mỗi khách (mượn miễn phí)  
3. Vé tham quan Canopy Park tại Jewel Changi cho mỗi khách 

 
Phụ thu nếu có 

- Phụ thu ăn sáng 230,000đ++/ngày cho trẻ em dưới 11 tuổi. Ngủ ghép cùng phòng với ba mẹ, 
không giường phụ.  

- Phụ thu khách phát sinh (nếu có): 3,800,000đ cho trẻ em trên 11 tuổi hoặc người lớn thứ 03 cùng 
phòng, có bao gồm giường phụ & ăn sáng cho 03 đêm. Tối đa 03 người lớn & 01 trẻ em/phòng.  

- Phụ thu phát sinh đêm nếu có: 2,610,000đ/đêm/phòng đôi bao gồm ăn sáng 
- Phụ thu vé tham quan khách phát sinh theo chương trình nếu có (giá theo bảng giá)  
- Phụ thu các dịp Lễ hội quốc tế tại Singapore: 1,150,000đ/phòng/đêm.  

FHA (25-28/4) -Herbalife (19-22/5) -Communic Asia (6-9/6) -Olympic Esport (22-25/6) 
 

Chính sách hoàn huỷ FLEXI thân thiện 
Huỷ dịch vụ trước ngày khởi hành 07 ngày: Mất phí tương đương 30% giá trị dịch vụ 
Huỷ dịch vụ trong vòng 07 ngày so với ngày khởi hành: Mất phí tương đương 75% giá trị dịch vụ 
Huỷ dịch vụ trong ngày khởi hành: Mất 100% giá trị dịch vụ 
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COMBO 3 SAO – SAVING  
4 Ngày 3 Đêm, Khách Sạn 3 Sao, Ăn Sáng Mỗi 
Ngày, Vé Tham Quan Vui Chơi 3 Hoạt Động  
4,690,000đ/pax (Booking tối thiểu 02 pax)  
 
Bao gồm 
1. 3 đêm ở khách sạn 3 sao Bugis, Clarke 
Quay, Rochor (Ibis Budget Imperial, Ibis Budget 
Clarke Quay, Ibis Budget Selegie) vị trí chính 
trung tâm Singapore, cách MRT 50m – 200m 
2. Ăn sáng tại khách sạn 
3. Vé Madame Tussauds Sentosa 5in1: Trải 
nghiệm điện ảnh 4D sống động chủ đề Marvel; 
Tìm hiểu lịch sử hình thành Singapore qua các 
thời kỳ thông qua nhân vật tượng sáp sống động; 
Chụp hình với các thần tượng nổi tiếng Thế giới 
(tượng sáp); Chuyến tàu vượt thời gian; Tham 
quan quá trình chế tác tượng sáp 
4. Vé tham quan Vườn hoa treo Floral 

Fantasy, Gardens By The Bay 
5. Tư vấn kinh nghiệm & hỗ trợ thông tin du lịch Singapore tự túc 
6. Đồng hành trực tuyến hỗ trợ xuyên suốt chuyến đi Singapore 

 
Khuyến mãi  

4. Sim điện thoại mới Starhub 4G 100GB mỗi khách 
5. Thẻ tàu điện EZ link/Nets Flashpay mỗi khách (mượn miễn phí)  
6. Vé tham quan Canopy Park tại Jewel Changi cho mỗi khách 

 
Phụ thu nếu có 

- Phụ thu ăn sáng 230,000đ++/ngày cho trẻ em dưới 11 tuổi. Ngủ ghép cùng phòng với ba mẹ, 
không giường phụ.  

- Phụ thu khách phát sinh (nếu có): 3,800,000đ cho trẻ em trên 11 tuổi hoặc người lớn thứ 03 cùng 
phòng, có bao gồm giường phụ & ăn sáng cho 03 đêm. Tối đa 03 người lớn & 01 trẻ em/phòng.  

- Phụ thu phát sinh đêm nếu có: 2,610,000đ/đêm/phòng đôi bao gồm ăn sáng 
- Phụ thu vé tham quan khách phát sinh theo chương trình nếu có (giá theo bảng giá)  
- Phụ thu các dịp Lễ hội quốc tế tại Singapore: 1,150,000đ/phòng/đêm.  

FHA (25-28/4) -Herbalife (19-22/5) -Communic Asia (6-9/6) -Olympic Esport (22-25/6) 
 

Chính sách hoàn huỷ FLEXI thân thiện 
Huỷ dịch vụ trước ngày khởi hành 07 ngày: Mất phí tương đương 30% giá trị dịch vụ 
Huỷ dịch vụ trong vòng 07 ngày so với ngày khởi hành: Mất phí tương đương 75% giá trị dịch vụ 
Huỷ dịch vụ trong ngày khởi hành: Mất 100% giá trị dịch vụ 
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COMBO 4 SAO – MUSEUM OF ICE CREAM 
4 Ngày 3 Đêm, Khách Sạn 4 Sao, Vé Tham Quan Vui Chơi 3 Hoạt Động  
5,550,000đ/pax (Booking tối thiểu 02 pax)  

 
Bao gồm 
1. 3 đêm ở khách sạn 4 sao Bugis, Bencoolen, 
Lavender (V Hotel Lavender, V Hotel Bencoolen, 
Boss Hotel) vị trí chính trung tâm Singapore, cách 
MRT 50m – 200m. Không bao gồm ăn sáng. 
2. Vé tham quan Bảo Tàng Kem (Museum Of Ice 
Cream Singapore), ăn kem không giới hạn  
3. Vé tham quan Show nhạc nước Sentosa nổi tiếng 
Wings of Time  
4. Tư vấn kinh nghiệm & hỗ trợ thông tin du lịch 
Singapore tự túc 
5. Đồng hành trực tuyến hỗ trợ xuyên suốt chuyến 
đi Singapore 
  

Khuyến mãi  
1. Sim điện thoại mới Starhub 4G 100GB mỗi khách 
2. Thẻ tàu điện EZ link/Nets Flashpay mỗi khách (mượn miễn phí)  
3. Vé tham quan Canopy Park tại Jewel Changi cho mỗi khách 

 
COMBO 4 SAO – GARDENS BY THE BAY 
4 Ngày 3 Đêm, Khách Sạn 4 Sao, Vé Tham Quan Vui Chơi 3 Hoạt Động  
5,550,000đ/pax (Booking tối thiểu 02 pax)  

Bao gồm 
1. 3 đêm ở khách sạn 4 sao Bugis, Bencoolen, Lavender (V 
Hotel Lavender, V Hotel Bencoolen, Boss Hotel) vị trí chính 
trung tâm Singapore, cách MRT 50m – 200m. Không bao gồm 
ăn sáng. 
2. Vé tham quan Gardens By The Bay sự kiện đặc biệt 
(Flower Dome, Cloud Forest, Triển lãm Avatar) 
3. Vé tham quan Show nhạc nước Sentosa nổi tiếng Wings 
of Time  
4. Tư vấn kinh nghiệm & hỗ trợ thông tin du lịch Singapore 
tự túc 
5. Đồng hành trực tuyến hỗ trợ xuyên suốt chuyến đi 
Singapore 
  
Khuyến mãi  
1. Sim điện thoại mới Starhub 4G 100GB mỗi khách 
2. Thẻ tàu điện EZ link/Nets Flashpay mỗi khách (mượn 
miễn phí)  
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3. Vé tham quan Canopy Park tại Jewel Changi cho mỗi khách 
 
Phụ thu nếu có 

- Phụ thu ăn sáng 230,000đ++/ngày cho trẻ em dưới 11 tuổi. Ngủ ghép cùng phòng với ba mẹ, 
không giường phụ.  

- Phụ thu khách phát sinh (nếu có): 3,800,000đ cho trẻ em trên 11 tuổi hoặc người lớn thứ 03 cùng 
phòng, có bao gồm giường phụ & ăn sáng cho 03 đêm. Tối đa 03 người lớn & 01 trẻ em/phòng.  

- Phụ thu phát sinh đêm nếu có: 2,940,000đ/đêm/phòng đôi. 
- Phụ thu vé tham quan khách phát sinh theo chương trình nếu có (giá theo bảng giá)  
- Phụ thu các dịp Lễ hội quốc tế tại Singapore: 1,150,000đ/phòng/đêm.  

FHA (25-28/4) -Herbalife (19-22/5) -Communic Asia (6-9/6) -Olympic Esport (22-25/6) 
 

Chính sách hoàn huỷ FLEXI thân thiện 
Huỷ dịch vụ trước ngày khởi hành 07 ngày: Mất phí tương đương 30% giá trị dịch vụ 
Huỷ dịch vụ trong vòng 07 ngày so với ngày khởi hành: Mất phí tương đương 75% giá trị dịch vụ 
Huỷ dịch vụ trong ngày khởi hành: Mất 100% giá trị dịch vụ 

 
COMBO 4 SAO – SAVING 
4 Ngày 3 Đêm, Khách Sạn 4 Sao, Vé Tham Quan Vui Chơi 3 Hoạt Động  
5,250,000đ/pax (Booking tối thiểu 02 pax)  
 

Bao gồm 
1. 3 đêm ở khách sạn 4 sao Bugis, 
Bencoolen, Lavender (V Hotel Lavender, V 
Hotel Bencoolen, Boss Hotel) vị trí chính trung 
tâm Singapore, cách MRT 50m – 200m. Không 
bao gồm ăn sáng. 
2. Vé Madame Tussauds Sentosa 5in1: Trải 
nghiệm điện ảnh 4D sống động chủ đề Marvel; 
Tìm hiểu lịch sử hình thành Singapore qua các 
thời kỳ thông qua nhân vật tượng sáp sống 
động; Chụp hình với các thần tượng nổi tiếng 
Thế giới (tượng sáp); Chuyến tàu vượt thời gian; 
Tham quan quá trình chế tác tượng sáp 
3. Vé tham quan Vườn hoa treo Floral 
Fantasy, Gardens By The Bay 
4. Tư vấn kinh nghiệm & hỗ trợ thông tin 
du lịch Singapore tự túc 
5. Đồng hành trực tuyến hỗ trợ xuyên suốt 
chuyến đi Singapore 

  
Khuyến mãi  

4. Sim điện thoại mới Starhub 4G 100GB mỗi khách 
5. Thẻ tàu điện EZ link/Nets Flashpay mỗi khách (mượn miễn phí)  
6. Vé tham quan Canopy Park tại Jewel Changi cho mỗi khách 

 
Phụ thu nếu có 
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- Phụ thu ăn sáng 230,000đ++/ngày cho trẻ em dưới 11 tuổi. Ngủ ghép cùng phòng với ba mẹ, 
không giường phụ.  

- Phụ thu khách phát sinh (nếu có): 3,800,000đ cho trẻ em trên 11 tuổi hoặc người lớn thứ 03 cùng 
phòng, có bao gồm giường phụ & ăn sáng cho 03 đêm. Tối đa 03 người lớn & 01 trẻ em/phòng.  

- Phụ thu phát sinh đêm nếu có: 2,940,000đ/đêm/phòng đôi. 
- Phụ thu vé tham quan khách phát sinh theo chương trình nếu có (giá theo bảng giá)  
- Phụ thu các dịp Lễ hội quốc tế tại Singapore: 1,150,000đ/phòng/đêm.  

FHA (25-28/4) -Herbalife (19-22/5) -Communic Asia (6-9/6) -Olympic Esport (22-25/6) 
 

Chính sách hoàn huỷ FLEXI thân thiện 
Huỷ dịch vụ trước ngày khởi hành 07 ngày: Mất phí tương đương 30% giá trị dịch vụ 
Huỷ dịch vụ trong vòng 07 ngày so với ngày khởi hành: Mất phí tương đương 75% giá trị dịch vụ 
Huỷ dịch vụ trong ngày khởi hành: Mất 100% giá trị dịch vụ 
 
 
 
 
 
 
 


