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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 - Biển Kep - Cao Nguyên Bokor -
Phnompenh

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Mã Tour: NN-2285 - Khởi hành: Thứ 5 hằng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Campuchia giá rẻ: Cùng Du lịch Nắng Mới khám phá tour Campuchia 4 ngày 3 đêm xuyên
qua thành phố biển Kep - Thansur Borkor - Phnomphenh khởi hành thứ 5 hàng tuần từ Tp.HCM di chuyển
bằng cho thuê xe du lịch xuyên qua những cung đường đầy thơ mộng. Du Lịch Nắng Mới hân hạnh được
phục vụ mọi du khách gần xe qua hành trình khám phá đất nước Campuchia 4 ngày 3 đêm, trong tour
Campuchia giá rẻ này du khách sẽ được thưởng ngoạn nhiều phong cảnh đẹp thiên nhiên từ cao nguyên
đến biển cả như: Cao Nguyên Bokor, bãi biển KEP và thưởng thức đặc sản tại làng hải sản với những cảnh
sắc tuyệt vời của xứ sở vương quốc đền tháp này nhé./.

NGÀY 01: TP. HỒ CHÍ MINH - TP.KEP(417KM)

(Ăn Sáng, trưa, chiều)

Sáng: Trưởng đoàn tại điểm hẹn 4h30 sáng xe khởi hành đi cửa khẩu Mộc Bài theo đường Xuyên Á.

Đoàn dùng điểm tâm sáng với đặc sản Bánh Canh Trảng Bàng nổi tiếng. Sau đó đến cửa khẩu Mộc Bài và
làm thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam - Campuchia qua cửa khẩu Bavet.

Trưa: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng Buffet Tonle Bassac II -  lớn nhất tại PhnomPenh.

Chiều: Đến KEP. Tham quan và chụp hình tại bãi biển KEP, quảng trường thành phố KEP.

Tối: Dùng cơm tối sau đó nhận phòng nghỉ ngơi, tự do khám thành phố KEP về đêm.
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NGÀY 02: KEP - SIHANOUK VILLE - KOH THANSUR

(Ăn Sáng, trưa, chiều)

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Hành trình xuống núi khởi hành đi thành phố cảng biển
Sihanouk Ville (Kongpong Som là tên cũ) là một thành phố cảng ở phía Nam, bên Vịnh Thái Lan. Đến
Sihanouk Ville – Thành phố biển đẹp và nổi tiếng của Campuchia.

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng. Sau bữa trưa xe đưa  du khách ra bến tàu. Sau đó đoàn tiếp tục
khởi hành đi Đảo Thiên đường Koh Thansur – (khoảng 1 giờ đi tàu) . Với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ
với những cánh rừng xanh rì. Những bãi cát trắng mịn trãi dài uốn lượn tuyệt đẹp, nơi có nước biển trong
xanh như pha lê. Du khách tự do khám phá đảo.

• Đến Đảo Koh Thansur, quý khách nhận phòng resort/ Bungalow nghỉ ngơi.

• Tự do khám phá đảo và tắm biển.

Tối: Đoàn dùng cơm chiều. Chương trình tự do của quý khách tại đảo. Quý khách có thể tham gia chương
trình câu mực đêm hoặc câu cá (chi phí tự túc).

NGÀY 03: SIHANOUK VILLE - PHNOM PENH (240KM)

(Ăn Sáng, trưa, chiều)

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. 

10:00 Khởi hành ra bến tàu, quay trở lại đất liền.

Trưa: Qúy khách dùng cơm trưa tại nhà hàng,sau đó  khởi hành về thủ đô Phnompenh.

Chiều: Đến thủ đô Phnompenh. Đoàn tiếp tục tham quan:

• Khu mua sắm miễn thuế tập trung các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới tại Naga Casino

• Thử vận may tại Naga Casino - được mệnh danh là tiểu Las Vegas.

Tối: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng. Chụp ảnh tại tượng đài độc lập. Buổi tối đoàn tự do tham quan thủ đô
PhnomPenh về đêm.

NGÀY 04: PHNOM PENH - TP.HCM (238 KM)

(Ăn Sáng, trưa)

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng Buffet tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. Sau đó xe đưa quý khách  tham
quan:

• Trung tâm Đá Phong Thủy - du khách có thể lựa chọn cho mình và người thân những viên đá thiên nhiên
phù hợp với bản mệnh, năm sinh mang lại điều may mắn trong làm ăn, kinh doanh

• Đoàn tiếp tục mua sắm hàng lưu niệm tại chợ Phsar Thom Thmey - một trong những trung tâm thương
mại lớn của Thủ Đô.

Trưa: Đoàn thưởng thức món Lẩu Suki Soup - Lẩu băng chuyền.
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Chiều:Quý khách khởi hành về lại TP.HCM. Đến cửa khẩu Bavet hướng dẫn viên địa phương làm thủ tục cho
đoàn xuất cảnh Campuchia. Trưởng đoàn làm thủ tục để đoàn nhập cảnh Việt Nam. Xe đưa Quý khách
ngang qua Tây Ninh, Củ Chi về lại TP.HCM. Kết thúc tour, chia tay hẹn ngày tái ngộ cùng quý khách./.

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 (>11T) Giá trẻ em (<11T) Phương
 Tiện

Thứ 5 hằng tuần 3&4&5 Sao 4,550,000đ Tùy Độ Tuổi Xe Ô Tô

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

1. Khách sạn: Tiêu chuẩn 2 - 3 khách/phòng

KEP 3 sao: 2-3 người/phòng

KOH THANSUR: Bungalow/resort 2-3 người/phòng

PHNOMPENH  3 sao 2-3 người/phòng

2. Ăn uống theo chương trình: các buổi sáng dùng Buffet tại khách sạn

3. Thuê xe du lịch đi Campuchia, máy lạnh đưa đón theo chương trình

4. Hướng dẫn viên tiếng việt phục vụ suốt chương trình

5. Phí tham quan theo chương trình

6. Quà tặng: nón du lịch

7. Nước uống + khăn lạnh: số lượng 01/khách/ngày

8. Quý khách được hưởng chế độ Bảo Hiểm Du Lịch với mức 210.000.000 VNĐ/khách

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM

1. Các chi phí cá nhân: ăn uống ngoài chương trình, điện thoại, giặt ủi…
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2. Visa Campuchia cho khách có hộ chiếu nước ngoài, kể cả Việt Kiều, phí 840.000 VNĐ/khách

3. Visa tái nhập Việt Nam cho khách có hộ chiếu nước ngoài, kể cả Việt Kiều (những khách có visa 1 lần),
phí 1.530.000VNĐ/khách. Riêng khách quốc tịch Mỹ làm visa tái nhập nhiều lần 1 năm: phí 3.730.000
VNĐ/khách

4. Bồi dưỡng nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn.

5. Chi phí tắm biển , trò chơi trên biển

6. Vé Tham quan Hoàng Cung

7. Tiền tip cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương: 3 USD/khách/ngày

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR

Hủy tour trước 10 ngày so với  ngày khởi hành:  không được hoàn lại tiền đặt cọc.

Hủy tour trước 07 ngày so với  ngày khởi hành : phạt 50% trên tổng giá tour.

Hủy tour trước 04 ngày so với ngày khởi hành :  phạt 100% trên tổng giá tour.

Các ngày nêu trên chỉ tính theo ngày làm việc.

GHI CHÚ

Hộ chiếu còn hạn sử dụng tối thiểu là 6 tháng (Tính đến ngày kết thúc tour).

Khách mang quốc tịch Việt Nam, Singapore, Philippin, Lào, Malaysia được miễn visa Campuchia.

Trong trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vı ̀những lý do cá nhân, công ty sẽ không
chịu trách nhiệm và sẽ không chịu những chi phí phát sinh cũng như không hoàn trả tiền tour (trường hợp
khách không đi được).

Trình tự các điểm tham quan có thể thay đổi do những sự cố khách quan như: thời tiết, giao thông…nhưng
vẫn đảm bảo đi đủ các điểm đã ghi trong chương trình.

Trong những trường hợp bất khả kháng như: khủng bố, bạo động, thiên tai, sự thay đổi lịch trình của hàng
không, tàu hỏa… công ty sẽ chủ động thay đổi lộ trình đi hoặc hủy tour vì sự thuận tiện và an toàn của
Khách Hàng và không chịu trách nhiệm bồi thường cho những chi phí phát sinh.

Giấy tờ tùy thân như Passport, Visa ; tiền bạc ; tài sản quý giá … Quý khách tự giữ lấy, tốt nhất nên gửi ở lễ
tân khách sạn phòng những trường hợp rủi ro. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp Quý
Khách làm thất lạc giấy tờ hay mất mát tài sản cá nhân nào.

*** Công ty được miễn trừ trách nhiệm trong quá trình thực hiện tour nếu xảy ra các trường hợp bất khả
kháng do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, đình công, bạo động, chiến tranh hoặc do máy bay, xe lửa, tàu
thủy, xe điện bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật… dẫn đến tour không thể thực hiện tiếp
được, Cty không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác.

GIÁ TOUR TRẺ EM

Trẻ em dưới 2 tuổi: miễn phí,thu phí bảo hiểm và cửa khẩu 500.000Đ. Ngủ ghép với gia đình.
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Trẻ em từ 2 đến dưới 6 tuổi: 50% giá tour người lớn. Tiêu chuẩn được hưởng: ăn, bảo hiểm. Ngủ ghép với
gia đình.

Trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi: 75% giá tour người lớn. Tiêu chuẩn được hưởng: ăn, ghế ngồi trên xe, bảo
hiểm. Ngủ ghép chung với gia đình.

 

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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