THIÊN ĐƯỜNG BIỂN - 4N3Đ

XÀ XÍA . BOKOR . KÉP . KAMPOT . SHIHANOUK...
Ngày 1: TẬP TRUNG & ĐÓN KHÁCH TP.HCM
– HÀ TIÊN - XÀ XÍA

19h30 xe & HDV đón đoàn tại văn phòng công ty 91 Lê
Quốc Hưng, F12,Quận 4. HCM. ĐIỂM HẸN CAFE
SPOTLIGHT đối điện công ty (Phục vụ chu đáo: Ghế
dựa+sofa +Trà Đá+máy lạnh & Vệ sinh Sạch sẽ thoải
mái). Quý khác được phục vụ thức ăn,thức uống thoải
mái tại điểm hẹn (Chi phí tự túc) trước khi đi tour.
20h00 xe Lăn bánh - Xe khởi hành đi Hà Tiên Trên đường
đoàn đi qua thành phố Mỹ Tho, Sa Đéc, phà Vàm Cống,
thành phố Long Xuyên, Châu Đốc. Qua mỗi địa danh
từng thành phố, đoàn dừng chân nghỉ ngơi. ( Quý khách
đến trễ sau 20h00 xem như chính thức huỷ tour). Quý
khách nghỉ đêm trên xe.
Ngày 2: HÀ TIÊN+ NÚI BOKOR+KAMPOT CITY
KÉP BEACH (Sáng,trưa, tối)

06:00 Đoàn đến Hà Tiên, đoàn ăn sáng tại nhà hàng
khách sạn 4* . Tham quan Thạch động Thôn Vân, một
trong Thập cảnh Hà Tiên xứ - Hang động thiên nhiên.
08:00 Đến cửa khẩu Xà Xía đoàn làm thủ tục XNC vào
vương quốc Campuchia qua cửa khẩu Prek Chak - Dịch
vụ VIP. Xe và HDV đứa đoàn đến với cao nguyên Bokor
- núi Tà Lơn: nơi thờ nữ thánh Ya Mao với một truyền thuyết
bi lệ, thăm viếng Chùa Năm Thuyền. Tham quan sòng bài
và khách sạn 4sao duy nhất tại đây.
12:00 Về thành phố Kampot - tham quan chợ. Ăn trưa
tại nhà hàng trên sông. Tham quan chụp hình với biểu tượng
đặc trưng của thành phố Kampot như: TRÁI SẦU RIÊNG,
CON NGỰA TRẮNG…
15:00 Đến BIỂN KÉP, tham quan tượng NỮ THẦN BIỂN,
Chụp hình với con GHẸ khổng lồ - đi chợ CUA - Chợ
hải sản và lớn nhất của Thành Phố KÉP.
17:30 Về Hotel/Resort 4SAO - nhận phòng nghỉ ngơi tại
KÉP - Hoặc tại thành phố Biển Sihanouk
19:00 Ăn tối tại nhà hàng. nghỉ đêm tại khách sạn, tự do
Ngày 3: (Ăn sáng, tối)
KÉP BEACH+ SIHANOUK VILLE
VIP TOUR (KOH RONG) + CITY TOUR

07:00 Ăn sáng Buffet tại khách sạn.
08:30 Đoàn đi tham quan chụp hình tượng
đài sư tử vàng, Đài độc lập, dạo chợ Sihanouk,
Tham quan mua sắm tại chợ Sihanouk Ville
tắm tại bãi tắm thành phố. Ăn trưa trung tâm
thành phố hoặc tại Chợ Shihanouk ( Chi phí
tự túc) - đến giờ đoàn về khách sạn nhận
phòng nghỉ ngơi.

Hoặc Qúy khách tham dự tour VIP trải nghiệm & Hưởng
thụ vẻ đẹp “ THIÊN ĐƯỞNG ĐẢO KORONG” đăng ký
chương trình dịch vụ bao gồm:
Vé tàu thủy cao tốc – CAO CẤP khứ hồi đi đảo K O H
R O N G – S A M L O E M.
Tắm biển + Vui chơi + Giải trí + Chụp hình tại đảo K O H
R O N G – SAM LO E M
Thưởng thức HẢI SẢN BIỂN tại đảo K O H R O N G
SAM LO E M
Tặng Bia Campuchia loại bia ANGKOR truyền thống hoặc
Nước ngọt. Ăn trưa tại đảo K O H R O N G – S A M L O E M
Kết thúc chương trình về đến Shihanouk vill lúc17h00
Xe đón về khách sạn cùng đoàn.
18:00 Đoàn tham quan ăn tối tại nhà hàng & về nghỉ
ngơi tại khách sạn tương đương 4sao tại Shihanouk Ville
Khách sạn chuẩn và tương đương 4sao.
Buổi tối: Qúy khách có thể khám phá và trải nghiệm nhiều
hơn với chương trình Night tour (có Xe+HDV phục vụ)
tour bao gồm: Chương trình Dạo khu phố Tây + Mua sắm
quà lưu niệm + Tham gia vào hoạt động về đêm của dân
địa phương trên bãi biển sôi động với các chương trình
xem biểu diễn múa lửa + thả đèn lồng cầu an & đốt pháo
hoa trên bãi biển+Thưởng thức các món ăn truyền thống
trên đường phố+Tham quan & thử vận may tại sòng bài
CASINO
Ngày 4: SHIHANOUK +HÀ TIÊN + LONG XUYÊN
ĐỒNG THÁP+ MỸ THO - TP.HCM (2 bữa)

06:00 Ăn sáng tại khách sạn
07:00 Đoàn trả phòng khởi hành về Hà Tiên qua cửa khẩu
Xà Xía & làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam . Hành trình
trở về xuyên qua các tỉnh MIỀN TÂY NAM BỘ.
12:00 Đoàn dừng chân và ăn trưa tại nhà hàng-KDL Bến Đá
Núi Sam – Châu Đốc & viếng Miếu BÀ CHÚA XỨ
13:30 Đoàn khởi hành đến mỗi tỉnh thành HDV sẽ giới thiệu
những biểu tượng độc đáo của Thành Phố & tìm hiểu về nét
văn hoá vùng Tây Nam Bộ và dừng chân mua sắm ĐẶC SẢN
ĐỊA PHƯƠNG vô cùng rẻ làm quà cho người thân & Thưởng
thức các món ăn đâm chất Nam Bộ (Chi phí tự túc)
19h30 Đến Hồ Chí Minh về lại điểm hẹn ban đầu.
20h30 Kết thúc tour – chia tay - Hẹn ngày tái ngộ.
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TOUR TRỌN GÓI BAO GỒM:
Xe 35/45/50 chỗ đời mới, máy lạnh+Tivi+Tủ lạnh+ ghế bật+Xe đời
mới đi thẳng suốt tuyến. Ăn uống tham quan theo chương trình + 02
đêm Khách sạn chuẩn tương đương 4 sao ( tiêu chuẩn 2 người/ phòng )
Phòng Family áp dụng cho gia đình 3-4 người/ phòng theo yêu cầu
Phí Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa : 210 triệu đồng + Hướng
dẫn viên tiếng Việt, vui vẻ, nhiệt tình, trách nhiệm cao + Nước suối,
khăn lạnh mỗi ngày / chai + Tặng trái cây suốt tuyến ( tùy theo mùa )
Ghi chú: Ngoài dịch vụ đã bao gồm trong chương trình như trên.
Trong quá trình đi tour quý khách chỉ cần đóng thêm chi phí TIỀN TIP
cho Hướng dẫn viên+Tài xế+ phí xuất nhập cảnh VIP của 2 nước
Việt Nam&Campuchia 370.000/khách trọn vẹn cho TẤT CẢ ngày
đi tour. Quý khách có thể đóng trực tiếp cho Hướng dẫn viên trong
quá trình đi tour hoặc ngay khi đăng ký tour.

VIP TOUR:
Chương trình VIP tour là tự chọn. Quý khách có thể đăng ký
hoặc không đăng ký (Tùy theo nhu cầu của từng gia đình và từng
khách hàng). Giá tour VIP là 1.100.000/khách (Áp dụng đồng giá
Trẻ em trên 3 tuổi, dưới 2 tuổi miễn phí). Tour VIP bao gồm: VÉ TÀU
KHỨ HỒI ra đảo KOH RONG + Tắm biển và thưởng thức bia
ANGKOR/Nước ngọt và HẢI SẢN BIỂN miễn phí + ĂN TRƯA tại
đảo Koh Rong (xem chi tiết trong chương trình)

NIGHT TOUR:
Chương trình NIGHT TOUR là tự chọn. Quý khách có thể đăng
ký hoặc không đăng ký (Tùy theo nhu cầu 200.000/khách (Áp dụng đồng giá
Trẻ em trên 6 tuổi– Trẻ dưới 5 tuổi Miễn phí ) Tour bao gồm: khám
phá phố TÂY về đêm tại biển Shiahanouk ville + xem pháo hoa và
thả đèn lồng lung linh huyền ảo + Mua sắm + Ẩm thực đường phố
về đêm + Thử vận may tại Sòng bài Casino tại Shiahanouk ville
( Gồm xe & HDV phục vụ )

Lưu ý: Khi đi tour phải có hộ chiếu bảng gốc còn thời hạn trên 06
tháng. (Tùy theo từng trường hợp đặc biệt và Quốc tịch,hộ chiếu nước
ngoài vui lòng liên hệ nhân viên để được tư vấn)

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR:

(KHÔNG TÍNH THỨ 7, CHỦ NHẬT VÀ NGÀY LỄ)
Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau:
-Trước ngày đi 20 Ngày: Thanh toán 30% giá tour.
-Trước ngày đi 15 Ngày: Thanh toán 50% giá tour.
-Trước ngày đi 5-10 ngày: Thanh toán 70% giá tour.
-Trước ngày đi 5 Ngày : Thanh toán 100% giá tour.
( Trường hợp quý khách có yếu tố khách quan cá nhân vui lòng báo
sớm trước 5-3 ngày không tính thứ 7, chủ nhât & ngày lễ, để công
ty hỗ trợ giải quyết )

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN:
Khi đăng ký tour vui lòng đặt cọc 50% và sẽ mất cọc nếu hủy
tour.và thanh toán phần còn lại trước 10 ngày khởi hành tour.
Trường hợp Quý khách không được xuất hoặc nhâp cảnh trong
nước và ngoài nước công ty sẽ không chịu trách nhiệm và không
hoàn tiền các khoản chi phí liên quan khác.
Khi khách hàng đăng ký tour, vui lòng cung cấp thông tin cá
nhân trên hộ chiếu : Họ & Tên chính xác, ngày cấp, ngày
hết hạn hộ chiếu, số điện thoại liên lạc, địa chỉ liên lạc…….
Nếu vào ngày khởi hành vì lý do không đủ số
lượng khách,hay bât cứ lý do khách quan nào khác
…Tour không khởi hành đúng ngày, Công ty sẽ
thông báo cho Quý Khách ngày mở tour vào đợt
kế tiếp, hoặc hoàn tiền lại cho quý khách và Công
ty sẽ không chi trả thêm bất kỳ chi phí phát sinh
khác.

