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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour Du lịch Campuchia - Angkor Huyền Bí
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Mã Tour: NN-352 - Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Du lịch Campuchia 4 ngày 3 đêm khởi hành từ Sài Gòn: Ấn tượng với nên văn hóa của người Khmer
cổ, du lịch Campuchia nổi tiếng với những điểm tham quan về kiến trúc đặt sắc, những ngôi đền cổ đại có
giá trị lịch sử lâu dài như đền Angkor Wat, Ta Prohm, ... Du khách không chỉ được trải nghiệm khám phá
nên văn hóa cổ xưa tại đất nước này mà chủ đề ẩm thực và mua sắm trong chuyến đi chắc chắn sẽ làm du
khách hài lòng về chi phí cũng như chất lượng hàng hóa. Du Lịch Nắng Mới cung cấp nhiều lựa chọn tham
quan cho du khách với các tour du lịch Campuchia 4 ngày 3 đêm bằng xe khởi hành từ Sài Gòn thứ 5 hàng
tuần với chi phí vừa phải và những khoản hậu mãi dành cho khách hàng. Chúng tôi luôn lấy chất lượng
phục vụ và sự uy tín là tiêu chí hàng đầu để phát triển dịch vụ, vì vậy khi đến với chúng tôi chắc chắc du
khách sẽ hài lòng và còn hơn thế nữa bởi đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiệt tình. Hãy liên hệ với chúng tôi
ngay hôm nay để nhận những khoản giảm giá lên tới 10% cho mỗi lần đặt tour.

Tour du lịch Campuchia: Vương quốc Campuchia là một trong những địa điểm du lịch mới hẫp dẫn nhất
trên thế giới, đặc biệt là thu hút khách châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Campuchia là vùng đất của
những cái đẹp, các ngôi đền cổ kính thuộc quần thể Angkor, đền Bayon và sự sụp đổ của đế chế Khmer
luôn mang dấu ấn của sự trang trọng, hùng vĩ và chiếm vị trí trung tâm trong các kỳ quan thế giới - có thể
so sánh với Machu Picchu, Kim tự tháp Ai Cập hay Vạn lý trường thành.

NGÀY 01: SÀI GÒN - SIEM RIEP

Sáng: Đón khách tại điểm hẹn khởi hành đi Campuchia. Quý khách dùng điểm tâm tại Trảng Bàng với đặc
sản bánh canh nổi tiếng. Qua cửa khẩu Mộc Bài - (Bavet) biên giới Việt Nam - Cambodia, HDV sẽ làm thủ
tục nhập cảnh cho quý khách. Đoàn men theo quốc lộ 1 qua tỉnh Prey veng. Đến tỉnh Kompong Cham qua
cầu Japanese Cambodia bắc ngang song Tonle Bat. Đoàn đi dùng cơm trưa tại nhà hàng đìa phương sau đó
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tiếp tục khởi hành đi Siem Riep.

Chiều: Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Dùng cơm tối tại nhà hàng tại Siem Riep.

NGÀY 02: KHÁM PHÁ SIEMRIEP HUYỀN BÍ

Sáng: Đoàn dùng Buffet sáng tại  khách sạn. Sau đó xe đưa đoàn đi tham quan cổng nam Angkor Thom,
một ngôi đền cổ rộng lớn với những điêu khắc và hoa văn độc đáo trên từng cm2 gắn liền với sự tích văn
hoá và phát triễn của dân tộc Khmer. Quý khách tiếp tục tham quan Đền Bayon 4 mặt với nụ cười bí ẩn của
Phật, Quảng Trường Đấu Voi, cung điện của Đức Vua từ thế kỉ thứ 12... Đoàn dùng cơm trưa và nghỉ ngơi.

Chiều: Quý khách sẽ tham quan đền Angkor Wat, một trong 7 kì quan vĩ đại của thế giới. Tham quan Ta
Prohm - một phế tích kinh thành Khmer cổ với những cây đại thụ hình thù kì quái là nơi được Hollywood
chọn làm phim trường khởi quay bộ phim Bí Mật Ngôi Mộ Cổ, và một số đền đài khác trong khu vực… Mua
quà lưu niệm mang dấu ấn đặc trưng Angkor. Mời quý khách tiếp tục chinh phục đỉnh đồi Bakheng cao
65m ngắm cảnh hoàng hôn mặt trời khuất dần sau đền Angkor vĩ đại. Đó sẽ là một kỉ niệm khó quên trong
lòng mỗi du khách.

Tối: Xe đưa đoàn đi dùng cơm tối ở nhà hàng địa phương. Quý khách về khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 03: SIEMRIEP - PHNOMPENH

Sáng: Ăn sáng tại nhà hàng, sau đó khởi hành về lại Phnom Penh. Trên đường đoàn dừng lại chợ côn trùng
thưởng thức nhện, dán, châu chấu,... chiên hoặc ngâm rượu. Đến khách sạn nhận phòng, dùng cơm trưa.
Nghỉ ngơi.

Chiều: Đoàn tham quan Hoàng Cung - nơi ở của Hoang Gia đương đại, Chùa Vàng, Chùa Bạc rực rỡ với
Ngọc Lục Bảo nổi tiếng của Cambodia và Thái Lan. Sau đó đoàn tham quan đài tưởng niệm Việt Nam -
Cambodia, Chụp hình tại Quảng Trường Độc Lập, Sông Bốn Mặt... Dùng cơm tối ở nhà hàng Henglay. Về lại
khách sạn hoặc tự do khám phá thủ đô Phnom Penh về đêm.

NGÀY 04: SIEMRIEP - TP HCM

Sáng: Quý khách dùng Buffet sáng, tham quan chợ và mua đặc sản Cambodia. Đoàn khởi hành về lại TP
HCM. Dùng cơm trưa tại nhà hàng Tonle Bassac (lớn nhất Phnompenh).

Chiều: Đến cửa khẩu Mộc Bài, HDV sẽ giúp khách làm thủ tục về lại Việt Nam. Sau đó xe đưa quý khách trở
về điểm đón ban đầu kết thúc chương trình Tour du lịch Campuchia 4 ngày 3 đêm, chia tay và hẹn gặp
lại quý khách trên mọi nẻo đường quê hương./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khởi hành Khách sạn Giá người lớn
(>12T)

Giá trẻ em
(5<10T)

Giá trẻ em(
2-4T)

Phương
 Tiện

Thứ 5
hàng
tuần

3 và 4 Sao 6,250,000đ 3,125,000đ 1,700,000 Xe Ô Tô
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Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Xe máy lạnh phục vụ suốt tuyến.
- Khách sạn tiêu chuẩn (phòng 02/khách): 3 Sao - 4 Sao quốc tế:
+ Siem Riep: Angkoria, Lucky Angkoria, Pruhm Bayon.
+ Phnompenh: Taiming, Princess, Royal Palace.
- Chi phí tham quan, các bữa ăn theo chương trình.
- Hướng dẫn viên Tiếng Việt phục vụ suốt tuyến.
- Quà tặng công ty du lịch (nón, túi du lịch).

KHÔNG BAO GỒM:

- Hộ chiếu (Còn thời hạn sử dụng trên 06 tháng).
- Visa Cambodia đối với khách nước ngoài và việt kiều 25 USD.
- Visa tái nhập với Việt Kiều và khách quốc tế 65 USD/ khách.
- Các chi phí ngòai cá nhân (giặt ủi và điện thoại trong khách sạn).
- Bồi dưỡng hướng dẫn viên địa phương và tài xế 3 USD/khách/ngày.

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

- Dưới 02 tuổi: 400.000đ (Bảo hiểm). Không thu tiền tour (ngủ ghép chung giường với người lớn).
- Từ 02 đến 4 tuổi: Thu 50% giá người lớn (không giường, ngủ chung với người lớn).
- Từ 05 đến 10 tuổi: Thu 75% giá người lớn (không giường, ngủ chung với người lớn).
- Từ 11 tuổi trở lên: Tính theo giá tour người lớn.

ĐIỀU KIỆN HOÀN HỦY TOUR:

- Hủy trước 7 ngày phí 70% tổng giá tour.
- Hủy tour trong vòng 3 đến 7 ngày phí 75% tổng giá tour.
- Sau thời gian trên phí 100% tổng giá tour.

LƯU Ý:

- Quý khách vui lòng đem theo Passport (Bản chính hoặc copy) và đóng 100 USD khi đăng ký tour và hoàn
tất thanh toán 5 ngày trước khi tour khởi hành.
- Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan có thể thay đổi lên xuống cho phù hợp tuy nhiên
vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan./.
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DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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