BOKOR . HOÀNG CUNG. CHÙA VÀNG

Ngày 1: : TP.HCM - MỘC BÀI - PHNOM PENH
(Ăn nhẹ)

Quý khách từ các vùng miền BẮC: HÀ NỘI-HẢI PHÒNGQUẢNG NINH.../ MIỀN TRUNG:THANH HOÁ-VINHQUẢNG BÌNH-HUẾ-ĐÀ NẴNG-NHATRANG-PHAN THIẾT.
/ Tỉnh thành khác: LÂM ĐỒNG-BMT-ĐẮC LẮC... tự túc đáp
chuyến bay ( xe ô tô/ tàu) khởi hành về Tp. HỒ CHÍ MINH
15h30 Xe & HDV đón đoàn tại văn phòng công ty 91 Lê Quốc
Hưng, F12,Quận 4. HCM. Xe lăn bánh, khởi hành đi Mộc Bài
Đến Mộc Bài đoàn ăn tối tại Trảng Bàng làm thủ tục nhập cảnh
khởi hành đi thủ đô Phnom Penh. Đến Phnom Penh, đoàn tham
quan thỏa sức giải trí tại khu liên hợp Casino shopping-chợ đêm
5SAO NAGA WORLD Phnom Penh về đêm. Đoàn khởi hành
đi thành phố biển Sihanouk Ville – Qúy khách nghỉ đêm trên xe
45 chỗ, đời mới, máy lạnh, ghế bật đủ tiện nghi chấp lượng tốt.
Tài xế + HDV vui vẻ phục vụ nhiệt tình suốt tuyến.
Ngày 2: VILLE – VIP. TOUR ĐẢO KORONGSALEM
- BIỂN KEP (Ăn sáng,tối)

05:30 Đoàn đến Sihanouk Ville đoàn làm vệ sinh cá nhân
tại nhà hàng khách sạn 4*
06:30 Ăn sáng buffet, xe & HDV đón đoàn đi khám phá vịnh
biển Sihanouk Ville một trong những vịnh biển đẹp nhất thế
giới và quý khách tự do tắm biển thư giãn thưởng thức hải
sản địa phương.Tham quan mua sắm chợ Sihanouk Ville.
Qúy khách tham dự tour VIP trải nghiệm & hưởng thụ vẻ
đẹp “ THIÊN ĐƯỜNG ĐẢO KOHRONGSAMLOEM ”
đăng ký chương trình với công ty: 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
(SPEEDFERRY) + Ăn trưa tại đảo K O H R O N G –
S A M L O E M + Thưởng thức HẢI SẢN BIỂN GHẸ TÔM
tại đảo + Tặng Bia Campuchia : A N G K O R B E E R
loại bia truyền thống hoặc nước ngọt các loại tại đảo +
Tắm biển + Vui chơi + Giải trí + Chèo thuyền kayak.
Chụp hình tại đảo K O H R O N G – S A M L O E M
15:00 Tham quan Quảng Trường Sư Tử, Chùa
Hạ. Đoàn khởi hành đi biển Kep, nhận phòng
khách sạn tại Biển Kép, nghỉ ngơi tắm hồ bơi,
sử dụng tiện ích tại khách sạn tự do. Ăn tối
tại nhà hàng, nghỉ đêm tại khách sạn.

Ngày 3: BIỂN KEP -NÚI BOKOR - KAMPOT CITY
- PHNOM PENH

Ăn sáng tại khách sạn. Xe đón đoàn đi tham quan tượng Nữ
Thần Biển – đi chợ Cua – chợ hải sản lớn nhất Thành Phố Kép
Xe đưa khách 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 Casino. Về thành phố Kampot.
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...
Về Hotel/Resort - nhận phòng nghỉ ngơi tại thành phố
Phnom Penh và tự do khám phá.
Ngày 4: PHNOM PENH CITY - TP. HCM

Ăn sáng tại khách sạn. Xe và HDV đưa đoàn chụp hình
thủ đô –tham quan dạo chơi và chụp khu Sisowath Quay
nằm dọc bờ sông Tonle Sap - Tượng Đài Độc Lập.
10:00 Tự do thoả sức mua sắm tại chợ trung tâm hoặc chợ
NGA nổi tiếng hàng chất lượng & giá sỉ. Khách có nhu cầu
tham gia viptour tham quan Hoàng Cung – Chùa Vàng – Chùa
Bạc. Quý khách đăng ký VIP tour KOHRONG –SAMLOEM
sẽ được tặng chương trình này ( chỉ áp dụng cho tour Tết)
Ăn trưa tại nhà hàng với món lẩu SUKI-Buffet hải sản cao cấp.
15:00 Xe đưa quý khách về HCM qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài
16:30 Đoàn dừng chân mua sắm đồ lưu niệm & thưởng thức
mua đặc sản BÁNH BÒ THỐT NỐT về làm quà cho người thân
19:30 Đến Hồ Chí Minh về lại điểm hẹn ban đầu.
20:30 Kết thúc chương trình. Chia tay và hẹn ngày gặp lại.
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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. Qúy khách tham dự tour VIP
trải nghiệm & hưởng thụ vẻ đẹp “ THIÊN ĐƯỞNG ĐẢO
KOHRONGSAMLOEM ” đăng ký chương trình với công ty đóng
phí 1.100.000 VNĐ/khách.
Khách có nhu cầu tham gia VIPTOUR Tham quan Hoàng Cung
– Chùa Vàng – Chùa Bạc đóng 500.000 VNĐ/khách .
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)

NIGHT TOUR:

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.

