Đảo Kohrong
SIHANOUK - BOKOR - 5SAO 3N2Đ

NGÀY 1: HCM - KHU NGHỈ DƯỠNG 5 SAO
THANSUR BOKOR HIGHLAND ( Ăn Ba bữa)

đến thành phố biển Sihanoukville.
Check in biểu tượng công nhận Biển Sihanoukville là MỘT

4:00 Xe & HDV đón đoàn tại văn phòng công ty

TRONG NHỮNG VỊNH ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI tại Pháp.

VIETTOURIST 91- 93 Lê Quốc Hưng, F12,Quận 4. HCM.

Tham quan chụp hình biểu tượng Sư Tử Vàng nổi tiếng của

Xe lăn bánh khởi hành đi Phnompenh. Đoàn dừng chân ăn

thành phố. Đoàn ăn trưa tại Shihanoukville. Đến giờ hẹn,

sáng đặc sản Bánh Canh Trảng Bàng Tây Ninh. Đến cửa

quý khách làm thủ tục nhận phòng RESORT 5 SAO SOKHA

khẩu Mộc Bài làm thủ tục nhập cảnh VIP, nhập cảnh vào

BEACH SIHANOUKVILLE nghỉ ngơi, tự do tắm hồ bơi, bãi

Campuchia. Đoàn đến thủ đô Phnomphenh, quý khách dùng

biển riêng…tận hưởng dịch vụ CAO CẤP chuẩn 5 sao tại resort.

Buffet CAO CẤP tại nhà hàng - TONLE BASSAC hơn 120

Hoặc Qúy khách tham dự VIPTOUR trải nghiệm & Hưởng thụ

món ăn truyền thống Campuchia. Đoàn tiếp tục khởi hành

cảnh đẹp “ THIÊN ĐƯỞNG ĐẢO KORONG SAMLOEM ”

đi tỉnh Kampot, dừng chân chụp hình biểu tượng Trái Sầu

dịch vụ bao gồm: Vé tàu thủy cao tốc – CAO CẤP khứ hồi đi đảo

Riêng, đặc sản nổi tiếng của vùng Kampot. Đoàn tiếp tục

KOH RONG – SAMLOEM, Tắm biển Vui chơi + Giải trí + Chụp

đi lên cao nguyên Bokor, là địa điểm tham quan hấp dẫn

hình tại đảo. Kết thúc chương trình đưa Qúy khách về lại khách sạn

bậc nhất ở Campuchia hiện nay, đoàn đến Khu Nghĩ

Sihanoukville. Buổi tối: Xe và HDV đưa quý khách đi ăn tối tại nhà

Dưỡng 5 sao Thansur Bokor Highland - làm thủ tục nhận

hàng & về resort nghỉ ngơi, tự do tận hưởng dịch vụ cao cấp chuẩn

phòng khách sạn Thasur Sokha 5 sao nghỉ ngơi. Qúy

5 sao tại resort. Nghỉ đêm tại Sihanoukville.

khách dùng bữa tối tại nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng
với các món ăn đặc sắc truyền thống của Campuchia và
thế giới. Sau bữa tối, Qúy khách tự do nghỉ dưỡng tận
hưởng nhiều tiện ích 5 sao, giải trí cho du khách tại
khách sạn, hoặc HDV Viettourist sẽ đưa quý khách tham
quan khu phức hợp Thansur Bokor, mua sắm, thử vận may
tại Casino Bokor nơi phục vụ mọi hoạt động giải trí suốt
24/24h.

NGÀY 3: SIHANOUKVILLE - CITY TOUR PHNOM
PENH - SHOPPING - HCM (Ăn sáng, trưa)

Qúy khách Ăn sáng tối tại nhà hàng khách sạn, nghỉ ngơi
và hưởng thụ các tiện ích tại khách sạn. Đến giờ hẹn làm thủ
tục trả phòng. Đoàn khởi hành về Phnom Penh. Buổi trưa
đoàn đến thủ đô Pnom Penh. Qúy khách dùng BUFET CAO
CẤP tại nhà hàng lẩu SUKI lớn nhất thủ đô Phnom Penh.
Tham quan city tour Thủ Đô Phompenh - chụp hình bên ngoài

NGÀY 2: CAO NGUYÊN BOKOR - SIHANOUKVILLE
VIPTOUR KOH RONG SAMLOEM (Ăn ba bữa)

Hoàng Cung Campuchia với nhiều quần thể như: Điện
Phochani, Chùa Bạc...Check in Quảng Trường Bồ Câu, nổi

Qúy khách Ăn sáng tại nhà hàng khách

tiếng với đàn bồ câu thân thiện. Đến giờ hẹn Xe và HDV đón

sạn, nghỉ ngơi và hưởng thụ các tiện ích tại

đoàn khởi hành về HCM, đến cửa khẩu Mộc Bài. Dừng chân

khách sạn. Đến giờ hẹn làm thủ tục trả

tại cửa hàng Miễn Thuế. Tại đây Qúy khách thỏa sức mua

phòng. Xe & HDV đưa đoàn đi khám phá

sắm các mặt hàng NGOẠI NHẬP HOÀN TOÀN MIỄN THUẾ

tham quan các địa điểm check in nổi tiếng

như các sản phẩm Sữa, Beer, Rượu, Mỹ Phẩm, thực phẩm của

ở Bokor như: Cung điện & casino thời

Mỹ, Châu Âu với giá rẻ hơn cả khi mua tại Mỹ, các mặt hàng

Pháp, Nhà thờ công giáo cũ…Viếng

tiêu dùng nổi tiếng của Thái Lan...Đến giờ hẹn, đoàn làm thủ

thăm Wat Sampov Pram, Tượng thờ Thánh

tục cửa khẩu trở về Việt Nam. Đến Hồ Chí Minh về lại điểm

nữ Ya Mao...Đoàn tiếp tục khởi hành

hẹn ban đầu. Kết thúc tour - Hẹn ngày tái ngộ.

DULICHCAMPUCHIA.COM
HOTLINE

1900.1868
0909.88.66.88

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DU LỊCH VIETTOURIST

Trụ sở chính: 91 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
Hotline: 1900.1868 - 0909.88.66.88 - Khẩn: 090.888.66.88 - Email: viettourist@icloud.com

GIÁ TOUR BAO GỒM:
Xe 45 chổ đời mới, Máy lạnh + TiVi + Tủ lạnh + Ghế bật + Xe đi
thẳng suốt tuyết
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: Tham quan đảo KOHRONG:
800.000 VND/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..

