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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 - Cao Nguyên Bokor - Shihanoukville
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Mã Tour: NN-1003 - Khởi hành: Thứ 5 Hằng Tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Campuchia 4 ngày 3 đêm bằng xe: Được khởi hành hàng tuần từ Tp.HCM di chuyển bằng
xe xuyên qua những cung đường đầy thơ mộng, với tiêu chí "Tour du lịch bình dân cao cấp", Du Lịch Nắng
Mới hân hạnh được phục vụ mọi du khách gần xe qua hành trình khám phá đất nước Campuchia 4 ngày.
Trong hành trình 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 nổi tiếng Shihanouk và thưởng thức đặc sản tại làng hải sản
với những hương vị bia Angkor đặc trưng của vùng bên cạnh bạn bè, người thân. Ngoài những hành trình
khám phá và thưởng thức đặc sản, du khách sẽ được hướng dẫn mua sắm nhiều quà tặng giá rẻ và chất
lượng dành tặng bạn bè và người thân. Ngoài tour khám Campuchia 4 ngày này, du khách cũng có thể
tham khảm một hành trình tour du lịch Campuchia 4 ngày 3 đêm giá tốt với hành trình khám phá khác
cũng được chúng tôi cung cấp nhằm đa dạng về hành trình. Mọi tư vấn về lịch trình và giá tour quý khách
vui lòng liên hệ trực tiếp nhé!

TOUR CAMOUCHIA BIỂN SHIHANOUKVILLE 4 NGÀY 3 ĐÊM VỚI ĐIỂM NỔI BẬT

- Với tour du lịch Campuchia này, quý khách sẽ được tham quan các địa danh nổi tiếng của Campuchia
tham quan thành phố biển Sihanouk Vile, công viên quốc gia núi Bokor, tham quan một số công trình cổ
thời kỳ thực dân Pháp như casino, nhà thờ..., viếng chùa Năm Thuyền trên núi Bokor...

- Cao nguyên Bokor lãng mạn quanh năm được sương mù bao phủ, biển Sihanouk Ville yên bình với vẻ đẹp
ngỡ ngàng và nổi tiếng với những món hải sản tươi sống ngon, rẻ.

- Nghỉ dưỡng tại các khách sạn tiêu chuẩn 3 - 5 sao.

- Miễn phí vé tham quan các điểm theo chương trình.
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- Hướng dẫn viên tiếng Việt nhiệt tình, dí dỏm, giàu kinh nghiệm theo đoàn suốt tuyến.

- Phương tiện vận chuyển: Xe đời mới, máy lạnh, phục vụ theo lộ trình tour.

- Thủ tục cửa khẩu nhanh chóng.

NGÀY 01: HỒ CHÍ MINH - PHNOMPENH - SIHANOUK VILLE (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

5h00 sáng: Xe và hướng dẫn của Công ty Du lịch Nắng Mới  đón khách tại  điểm hẹn khởi  hành đi
Campuchia. Dùng điểm tâm tại Trảng Bàng (đặc sản bánh canh giò heo). Đến cửa khẩu Mộc Bài làm thủ
tục xuất nhập cảnh. Tiếp tục hành trình tới Thủ đô Phnom Penh.  Dùng cơm trưa tại Phnompenh.

17.00: Đến Shihanouk, tham quan biểu tượng thành phố biển (sư tử biển), nhận phòng nghỉ ngơi.

18.00: Quý khách dùng cơm tối sau đó Quý khách tự do dạo biển ngắm nhìn những tia pháo hoa vụt sáng
trên bầu trời hoặc lồng đèn được đốt sáng thả lên trời... (chi phí tự túc). Nghỉ đêm tại Sihanouk.

NGÀY 02: SIHANOUK VILLE - ĐẢO KOHRONG - BOKOR (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

Buổi Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Trả phòng.

08h00: Xe đưa Quý khách ra cảng, khởi hành chuyến tham quan trên vịnh Thái Lan. Tàu tiếp tục khởi hành
đến vui chơi tại đảo Koh Rong, được mệnh danh là bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á. Đến đây, Quý khách tự
do tắm biển, thưởng thức món ăn trên đảo.... (chi phí tự túc).

11h00: Quý khách trở về cảng Sihanouk, dùng bữa trưa tại nhà hàng. Sau đó, tiếp tục hành trình đi cao
nguyên Bokor - độ cao 1079m so với mặt nước biển - nơi được ví như "Đà Lạt" của đất nước Chùa Tháp.
Quý khách dùng cơm tối tại Campot.

18h30: Đến Bokor, nhận phòng khách sạn tại Resort 5 sao Thansur. Sau đó, Quý khách tự do tham quan
vui chơi tại Casino Thansur 5 sao. Nghỉ đêm tại Bokor.

NGÀY 03: CAO NGUYÊN BOKOR - PHNOMPENH  (ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI)

07h30: Dùng điểm tâm tại khách sạn. Quý khách tham quan nơi nghỉ và sinh hoạt của Vua Sihanouk (cũng
là nơi nhà Vua từng đi săn bắn tại nơi đây), chụp hình Cung điện - Casino, Nhà Thờ Công Giáo do thực dân
Pháp xây dựng những năm 1917. Đặc biệt viếng Chùa Năm Thuyền – nghe kể truyền thuyết của Hoàng Tử
Preah Thom và Công chúa Thủy Cung Nagani – nơi khởi đầu của nền văn minh Khmer... Đoàn khởi hành về
Phnompenh.

12h00:  Đoàn  dùng  cơm trưa  tại  Campot.  Tham quan,  mua  sắm tại  chợ  Campot  và  khởi  hành  về
Phnompenh.

17h00: Về đến Phnompenh, nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi, dùng bữa tối. Sau đó tham quan và thử vận
may tại Casino Naga World 5 Sao sang trọng nhất Cambodia.Về khách sạn, tự do khám phá thủ đô Phnom
Penh.

NGÀY 4: PHNOM PENH - TP.HỒ CHÍ MINH  (ĂN: SÁNG, TRƯA)

07h00: Dùng bữa sáng Buffet tại khách sạn Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. Sau
đó, tham quan chợ Mới mua đặc sản Campuchia. Đoàn Khởi hành về lại Tp. Hồ Chí Minh. HDV Công Ty Du
Lịch Nắng Mới Sài Gòn tiễn khách về điểm khởi hành ban đầu. Kết thúc tour, chia tay và hẹn gặp lại Quý
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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) Giá trẻ em (2<14T)

Thứ 5 hằng
tuần 3&4 Sao 6,800,000đ 3,400,000đ 1,700,000đ

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:

• Vận chuyển: Xe đời mới, máy lạnh, chạy thẳng qua Việt Nam - Campuchia, tàu ra đảo Korong.

• Lưu trú: Khách sạn tiêu chuẩn 5 sao Bokor - 3 sao Sihanouk ville - 3 sao Phnompenh (2-3 khách/phòng).

• Ăn uống: Theo chương trình; Trên đường đi phục vụ khăn lạnh, nước suối 1 chai nước 500ml/ngày.

• HDV tiếng Việt đi theo phục vụ suốt tuyến, hướng dẫn Campuchia đón tại cửa khẩu.

• Bảo hiểm: Bảo hiểm du lịch quốc tế trọn tour mức đền bù tối đa 210.000.000 người/vụ.

• Tham quan: Vé vào cửa tất cả các điểm tham quan theo chương trình.

GIÁ KHÔNG BAO GỒM:

• Vé tham quan các điểm ngoài chương trình.

• Visa Campuchia tương đương 800,000VNĐ và Visa Tái Nhập Việt Nam 1,250,000VNĐ đối với khách mang
quốc tịch nước ngoài.

• Các chi phí cá nhân khác như: Điện thoại, giặt ủi, mua sắm, nước uống...

• Tiền TIP cho tài xế và HDV địa phương: 70,000 người/ngày.

GIÁ VÉ CHO TRẺ EM:

• Từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi: 75% giá vé người lớn (có ghế ngồi, ngủ chung giường với cha mẹ).

• Từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi: 50% giá vé người lớn (có ghế ngồi, ngủ chung giường với cha mẹ).
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• Dưới 2 tuổi: Không tính vé, thu phí bảo hiểm và cửa khẩu 300.000đ, gia đình tự lo. 2 người lớn chỉ được
kèm 1 trẻ em, nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ trẻ em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé. Từ trên 12 tuổi:
100% giá tour.

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR (KHÔNG ÁP DỤNG CHO DỊP LỄ, TẾT):

• Trước 7 ngày: 10% giá tour.

• Từ 3-7 ngày: 50% giá tour.

• Từ 0- 3 ngày: 100% giá tour.

GHI CHÚ:

• Hộ Chiếu bản chính (còn giá trị ít nhất 6 tháng tính đến ngày về).

• Miễn Visa Campuchia với người mang quốc tịch: Malaysia, Lào, Phillippin, Singapore, Việt Nam,...

• Quý khách là Việt Kiều hay nước ngoài sử dụng visa rời phải mang theo visa rời khi tham gia tour này.

• Quý khách mang 02 Quốc tịch hoặc Travel document (chưa nhập Quốc tịch) vui lòng thông báo với nhân
viên bán tour và nộp bản gốc các giấy tờ có liên quan khi tham gia tour.

• Quý khách mang thẻ xanh và không còn hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực thì không đăng ký tour được.

• Quý khách vui lòng đặt cọc 50% khi đăng ký tour và hoàn tất thanh toán 7 ngày trước khi tour khởi hành.

• Đối với khách hàng hơn 70 tuổi, gia đình và Quý khách phải cam kết đảm bảo tình trạng sức khoẻ với
công ty chúng tôi trước khi tham gia Tour. Nếu có bất cứ xự cố nào xảy ra trên tour, Công Ty Du Lịch Nam
Á Châu sẽ không chịu trách nhiệm.

• Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, Công Ty Du Lịch Nắng Mới
Châu sẽ không chịu trách niệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.

• Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan, khách sạn, có thể thay đổi cho phù hợp, tuy
nhiên tổng số điểm tham quan vẫn đảm bảo đầy đủ.

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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