AngkorWat

PHNOMPENH - SIEMREAP - ANGKOR WAT 3N2Đ

NGÀY 1: HCM - SIEM REAPHCM - SIEM REAP - CẦU ĐÁ
1000 NĂM - ANGKOR WAT ( Ăn Ba bữa)

Xe và Hướng dẫn sẽ đón đoàn tại VP Công ty Du Lịch
Viettourist 91 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4. Tp
HCM - Khởi hành đi Pnomphenh.
Đoàn dừng chân ăn sáng tại nhà hàng với đặc sản Bánh
canh Trảng Bàn - Tây Ninh. Đến cửa khẩu Quốc Tế Mộc
Bài – Đoàn làm thủ tục xuất cảnh Việt Nam thủ tục nhập
cảnh cửa khẩu Vip nhanh gọn không phải xếp hàng. Tại
đây Qúy khách thỏa sức mua sắm các mặt hàng tiêu dùng
NGOẠI NHẬP HOÀN TOÀN MIỄN THUẾ điển hình như
các sản phẩm Sữa, Beer, Rượu, Mỹ Phẩm, Các loại thực
phẩm của Mỹ, Châu Âu với giá rẻ hơn cả khi mua tại Mỹ.
Đoàn khởi hành đi thẳng thành phố Siem Reap. Đoàn đi qua
tỉnh Kompong Thom nằm trên biển hồ, đoàn dừng lại trên
Cầu Rồng, một cây cầu đá được xây từ trên 1000 năm trước.
Đoàn ăn trưa & trên đường đi đoàn thưởng thức đặc sản bánh
bò thốt nốt thơm ngon, một loại bánh đặc trưng của đồng bào
dân tộc Khmer. Chiều - Đến thành phố SIEM REAP – Đoàn
ăn tối & nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
NGÀY 2: ANGKOR WAT - ANGKOR THOM + BAYON
TA PROHM - APSARA (Ăn Hai bữa)

Đoàn ăn sáng buffet tại khách sạn. Xe & HDV
đưa đoàn đi khám phá tham quan QUẦN THỂ ĐỀN
ANGKOR WAT VĨ ĐẠI - Được xây dựng cách đây
hơn 1000 năm, được UNESCO công nhận là Kỳ quan
thứ 7 trên thế giới. Ngôi đền quay mặt về hướng Tây
chụp hình lưu niệm trước đền, tự do khám phá Angkor Wat.
Tham quan quần thể đền ANGKOR THOM. Chiêm ngưỡng
vẻ đẹp huyền bí của TƯỢNG BAYON 4 mặt khổng lồ, thể
hiện “hỷ, nộ, ái, ố “ trên từng nét mặt & đặc biệt NỤ CƯỜI
BÍ ẨN – trường tồn bất tận theo thời gian. Đến thăm ngôi
đền này sẽ gặp thêm những tượng tạc hình các vũ nữ
múa điệu Apsara theo với những tranh điêu khắc dài
hàng trăm mét diễn tả lịch sử.
Tham quan đền Ta prohm - nơi có những cây
Tùng với những bộ rễ độc đáo bám vào tường
Đền sống hàng trăm năm. Đoàn ăn trưa tại
nhà hàng với các món ăn đặc sản truyền
thống của người Campuchia. Về nhận
phòng khách sạn 3 sao, nghỉ ngơi.
Buổi chiều: Quý khách tự do nghỉ ngơi
và tận hưởng các tiện ích của khách sạn.
Chinh phục đỉnh dồi Bakheng: Nằm giữa
Angkor Wat và Angkor Thom, là một
ngôi đền Hindu.

Với độ cao này, Bakheng chính là địa điểm lí tưởng để chiêm
ngắm hoàng hôn của ngôi đền Angkor Wat.
Về khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá thành phố
SIEM REAP mua sắm tại chợ đêm hoặc thư giãn giải trí tại
các Quán ăn đặc sản, uống BEER ABGKOR...
Thưởng thức các chương trình ca múa nhạc Apsara truyền
thống. Điệu múa Apsara không chỉ là một bộ môn nghệ thuật
mà nó là cả một gia tài văn hóa của cả dân tộc Campuchia.
Qúy khách có thể đăng ký xem chương trình biểu diễn nghệ
thuật LỊCH SỬ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KHU ĐỀN THÁP
ANGKOR VỚI CHỦ ĐỀ “SMILE OF ANGKOR” âm thanh,
ánh sáng hiện đại do đạo diễn TRƯƠNG NGHỆ MƯU dàn
dựng. Chương trình nói về vương triều Khmer hưng thịnh và
tái hiện 1.000 năm lịch sử của đế chế này .
"SMILE OF ANGKOR" kéo dài 75 phút và được chia thành 6
phần gồm "Đối thoại với Thần Thánh", "Vương triều hưng thịnh",
"Sự hồi sinh của các vị thần", "Truyền thuyết biển sữa", "Nguyện
cầu cho sự sống" và "Nụ cười của Angkor". (Chi phí tự túc)
Đến giờ xe, HDV đưa đoàn về khách sạn, nghỉ đêm tại Siem reap.
NGÀY 3: SIEM RIEP - PHNOMPENH - HCM
(Ăn sáng, trưa)

Ăn sáng buffet tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. Đoàn khởi
hành về Phnom Penh. Trên đường về đoàn ghé tham quan CHỢ
TRÁI CÂY & CÔN TRÙNG lớn nhất Campuchia và tầm cỡ Thế
Giới để tham quan và mua sắm. Đến thủ đô Pnompenh. Đoàn dùng
BUFFET CAO CẤP tại Nhà hàng TONLE BASSAC hơn 120 món
ăn truyền thống mang đến cho Quý khách sự MÃN NGUYỆN &
NGẠC NHIÊN chưa từng có. Sau bữa trưa đoàn tham quan Thủ Đô
chụp hình bên ngoài: Hoàng cung Campuchia: Chụp hình với nhiều
quần thể như Điện khánh tiết, Điện Phochani và Chùa Bạc… với lối
kiến trúc đặc trưng của đất nước chùa vàng.
Chùa Vàng Chùa Bạc: là ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, Đây cũng là
một ngôi chùa danh tiếng vì lưu giữ nhiều pho tượng quý và nhiều báu
vật có giá trị toàn bằng vàng bạc. Chụp hình Tượng Đài Độc Lập, Quảng
trường song 4 mặt, Đài tưởng niệm nhà vua Shihanouk. Đến
giờ hẹn – Xe và HDV đón đoàn khởi hành về Tp. HCM. Đến Mộc Bài,
Đoàn dừng chân mua sắm đồ lưu niệm & thưởng thức mua đặc sản
BÁNH BÒ THỐT NỐT về làm quà cho người thân. Đến Hồ Chí
Minh về lại điểm hẹn ban đầu. Kết thúc tour - Hẹn ngày tái ngộ.
Chương trình Tour có thể thay đổi trật tự các điểm tham quan do các
yếu tố khách quan. Nhưng vẫn cam kết tham quan đầy đủ chương trình
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GIÁ TOUR BAO GỒM:
Xe 45 chổ đời mới, Máy lạnh + TiVi + Tủ lạnh + Ghế bật + Xe đi
thẳng suốt tuyết, Hành lý mang theo: 7kg xách tay và 20kg ký gửi.
Ăn uống theo chương trình
Khách sạn 4sao tiêu chuẩn 02 khách/ phòng – Phòng Family áp dụng
cho gia đình 3-4 khách/ phòng theo yêu cầu
Phí bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa: 210.000.000 VNĐ
Hướng dẫn viên nói tiếng Việt, vui vẻ, nhiệt tình, trách nhiệm cao.
Nước suối + khăn lạnh mỗi ngày/chai + Tặng trái cây suốt tuyến tùy
theo mùa.
-Áp dụng giá người lớn = giá trẻ em trên 5 tuổi Và vé loại 01 (số ghế từ
25-45). Trẻ em từ 2 tuổi đến 5 tuổi thì 50% giá vé ( ngủ chung với cha mẹ)
Trẻ dưới 2 tuổi miễn phí.
-Qúy khách chọn giá vé Loại 2 ( số ghế từ 13-24 ngồi giữa xe) phụ phí
100.000vnđ/người.
-Qúy khách chọn giá vé Loại 3 ( số ghề từ 03-12 ngồi hàng đầu) phụ
phí 200.000vnđ/người.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
Tiền bồi dưỡng hướng dẫn viên và tài xế tại địa phương. Phí xuất
nhập cảnh Việt Nam-Campuchia-Việt Nam: theo quy định: 370.000
VNĐ/ KHÁCH. Mỗi khách hàng mang thêm hành lý, vui lòng đóng
phí 200.000 VND/20kg
Phí visa nhập cảnh VN đối với khách mang hộ chiếu nước ngoài:
85 USD/KHÁCH. Phí visa nhập cảnh CAMP đối với khách mang hộ
chiếu nước ngoài (không được miễn thị thực campuchia): 1.000.000
VNĐ/khách.
Các chi phí cá nhân (phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương
trình, khuân vác hành lý, ).
Các chi phí phát sinh nếu tour bị hủy trong trường hợp bất khả
kháng: thiên tai, thời tiết, đình công, công ty sẽ không bồi hoàn các
khoản chi phí phát sinh ngoài chương trình.

VIP TOUR:
Viptour Chương trình: 1.000.000 VNĐ/KHÁCH

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR:
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 nhật & ngày lễ, để công ty
hỗ trợ giải quyết )

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN KHI ĐĂNG KÝ TOUR:
Khi đăng ký tour vui lòng đặt cọc 50% giá tour và sẽ mất cọc nếu
hủy tour. Và thanh toán phần còn lại trước 10 ngày khởi hành tour.
(Các ngày Lễ, Tết thanh toán trước 20 ngày ).Vui lòng kiểm tra hạn hộ
chiếu còn 6 tháng tính đến ngày đi tour về. Hộ chiếu đảm bảo các yếu
tố sau: Hình ảnh không bị hư hỏng, mờ nhòe, thông tin đầy đủ, dù còn
hạn sử dụng nhưng nếu hình ảnh bị mờ nhòe, vẫn không được xuất
hay nhập cảnh ....trường hợp vào ngày khởi hành, Quý khách không
được xuất hoặc nhập cảnh trong nước và ngoài nước công ty sẽ không
chịu trách nhiệm và không hoàn tiền các khoản chi phí liên quan khác.
Khách mang quốc tịch Nước ngoài phải có Visa (Thị thực) nhập
cảnh Việt Nam còn hạn sử dụng tính đến ngày khởi hành.( NẾU
CHƯA CÓ VUI LÒNG THÔNG BÁO ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN ). 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 bất 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..

