ĐảoKohrong

PHNOMPENH-KEP-BOKOR-SIHANOUK VILLE 4N3Đ

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

Quý khách từ các vùng miền Bắc: Hà Nội-Hải Phòng -Quảng
Ninh/ Miền Trung: Thanh Hóa-Vinh-Quảng Bình-Huế-Đà Nẵng
Tỉnh thành khác: Lâm Đồng-BMT-Đak Lak, 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. 16h00: Khởi hành đi Mộc Bài.
18h00: Đến Mộc Bài đoàn ăn tối tại Trảng Bàng làm thủ tục nhập
cảnh khởi hành đi thủ đô Phnom Penh.
22h30: Đến Phnom Penh đoàn tham quan giải trí tại khu liên
hợp Casino shopping 5SAO NagaWorld hoặc ăn uống giải trí
mua sắm tại chợ đêm Phnom Penh .Đoàn khởi hành đi thành phố
biển Sihanouk Ville. Qúy khách nghỉ đêm trên xe, 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: SIHANOUK VILLE – THIÊN ĐƯỜNG
ĐẢO KORONG SALOEM (Ăn ba bữa )

05h30: Đến Sihanouk Ville - một trong những vịnh biển đẹp
nhất thế giới. Đoàn về resort/khách sạn vệ sinh, nghỉ ngơi
ăn sáng buffet tại resort. Đoàn tham quan chụp hình Quảng
trường tượng Sư Tử, Viếng chùa Hạ, tham quan bãi biển. Ăn
trưa tại nhà hàng.12h30:Khởi hành đi đảo Kohrong-hưởng
thụ vẻ đẹp“ Thiên đường đảo Kohrong Saloem”: Qúy khách
đi bằng tàu thủy cao tốc 2 thân-chất lượng cao thời gian chạy
chỉ 45p (Qúy khách lưu ý:Viettourist không sử dụng tàu gỗ / hay
tàu chậm như đơn vị khác trên thị trường vì thời gian chạy
gần 2 tiếng & ảnh hưởng sức khỏe của du khách).
13h10: Đến đảo Kohrong Samloem, Qúy khách về khách
sạn làm thủ tục check in & tự do tắm biển, giải trí & nhận phòng
nghỉ ngơi – Chiều Tự do nghỉ dưỡng hay tham quan.
theo sở thích riêng của mình. Tham gia nhiều hoạt động giải
trí theo phong cách phương Tây vui nhộn dọc bãi biển...
Hoặc đăng ký VIP TOUR sinh thái độc đáo của
Viettourist theo chương trình
Chi phí 500,000đ/khách – Áp dụng khách từ 10
tuổi trở lên: Qúy khách lên tàu đi tham quan một
số đảo lân cận, Tắm biển, lặn ngắm san hô, Câu
cá biển & tận tay chế biến thưởng thức hải sản
thành quả của mình. Ngắm cảnh và chụp hình
hoàng hôn trên Đại Dương. Khi đêm xuống
cả đoàn sẽ đi ngắm PLANKTON sinh vật
biển phát sáng về đêm nổi trôi rực rỡ lung linh

theo những con sóng và tỏa sáng cả một biển. Đến giờ Tàu
đưa đoàn về resort. Ăn tối tại nhà hàng. Tự do tham dự các
hoạt động giải trí trên Đảo. Qúy khách nghỉ đêm trên đảo tại
resort/khách sạn đầy đủ tiện nghi, phòng máy lạnh, có wifi...
Ngày 3: KOHRONG SAMLOEM - PHNOM PENH
(Ăn 3bữa)

06h00:Ăn sáng trên đảo, tự do khám phá, ngắm bình minh trên
đại dương..
09h30: Đoàn khởi hành ra bến tàu thủy cao tốc, khởi hành về
Sihanouk Ville.
11h00: Đến Sihanouk Ville đoàn ăn trưa tại nhà hàng & khởi
hành về Phnompenh.
17h00:Đến Phnompenh - tham quan Dạo chơi và chụp khu
Sisowath Quay nằm dọc bờ sông Tonle Sap - Tượng Đài
Độc Lập,Quảng trường song 4 mặt, Đài tưởng niệm nhà vua
Sihanouk ,tham quan chiêm bái Chùa ONALUM. Khám phá
khu giải trí phức hợp nổi tiếng NAGA WORLD. Qúy khách
tự do tham quan chụp hình & thử vận may hoặc mua sắm tại
cửa hàng Miễn thuế tại đây.Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng.&
về khách sạn 3SAO nhận phòng nghỉ ngơi Hoặc tự do khám
phá THỦ ĐÔ PNOMPENH về đêm với nhiều hoạt động giải
trí tự do sôi động theo phong cách Phương Tây.
Ngày 4: PHNOMPENH – HOÀNG CUNG-CHÙA
VÀNG – SHOPPING- HCM (Ăn sáng,trưa )

06h30:Ăn sáng Buffet & tự do hưởng thụ các tiện ích tại khách
sạn. Đến giờ trả phòng
08h30:Xe và HDV đưa đoàn tham quan 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.
-Mua sắm tại trung tâm thương mại của các tập đoàn nước
ngoài tại thủ đô Phnomphenh
12:30:Đoàn ăn trưa tại nhà hàng với đặc sản lẩu Suki tự
chọn
13h30:Xe và HDV đón đoàn khởi hành về Tp. HCM
18:00: Đến Mộc Bài, Đoàn dừng chân mua sắm đồ lưu niệm &
thưởng thức mua đặc sản mua về làm quà cho người thân
-Đến Hồ Chí Minh về lại điểm hẹn ban đầu.
-Kết thúc tour - Hẹn ngày tái ngộ.
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TOUR TRỌN GÓI BAO GỒM:
Xe 45 chổ đời mới, Máy lạnh + TiVi + Tủ lạnh + Ghế bật + Xe đi
thẳng suốt tuyến. Ăn uống theo chương trình.
Khách sạn 3sao tiêu chuẩn 02 khách/ phòng –Phòng Family áp dụng
cho gia đình 3-4 khách/ phòng theo yêu cầu.
Vé tàu Cao tốc, cao cấp khứ hồi Sihanouk ville – Kohrong Samloem
Sihanouk Ville. Phí bảo hiểm 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 9 tuổi Và vé loại 01 (số ghế từ
25-45). Trẻ em từ 2 tuổi đến 5 tuổi thì 50% giá vé. Trẻ em từ 6 tuổi đến 9
tuổi thì 75% 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.
VIPTOUR chương trình trên đảo : 500.000 VNĐ/KHÁCH
Phí visa nhập cảnh VN đối với khách mang hộ chiếu nước ngoài:
85usd/khách. (có giá trị 01 lần trong vòng 03 tháng) // 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.

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
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.

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.

