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CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

SIHANOUK VILLE – KAMPOS - BOKOR – OUDONG 
 

-  Thời gian: 4 ngày 3 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 15/9/2022 và 13/10/2022 
 

Ngày 01: TP. HỒ CHÍ MINH – SIHANOUK VILLE  (ăn 3 buổi) 
6h00: Khởi hành tại 335 - 345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM khởi hành đi Campuchia. Ăn 
sáng tại Trảng Bàng. Đến cửa khẩu Mộc Bài làm thủ tục xuất nhập cảnh qua Cambodia. Đến 

PhnomPenh đoàn viếng Chùa Bà Pênh (Wat Phnom), ăn trƣa.  
 

Buổi chiều: Tiếp tục hành trình đi Sihanouk Ville trên đƣờng đi dừng chân nghỉ ngơi, cầu 
phúc tại đỉnh đèo Peak Nil nơi thờ nữ thánh Ya Mao. Đến Sihanouk Ville nhận phòng 
khách sạn, tự do tắm biển Sihanouk Ville, ăn tối, nghỉ đêm. 
 

Ngày 02: SIHANOUK VILLE – KAMPOS (ăn 3 buổi) 
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm tại khách sạn, tắm biển buối Sihanouk Ville buổi sáng. 
9h00: Đoàn trả phòng, xe đƣa Đoàn tham quan: Tượng đài sư tử vàng – Biểu tƣợng của 
thành phố biển Sihanouk Ville. Tƣợng “Preah Thong Neang Neak” -  tƣợng trƣng cho sự 
khai sinh ra vùng đất, văn hóa, truyền thống và văn minh Khmer. Thác nước Kbal Chhay 
hùng vĩ ở Sihanouk Ville cao 14 mét,... Ăn trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn tham quan chùa Wat Leu – ngôi chùa nổi tiếng ở Sihanouk nằm trên Núi 
Sihanouk ngắm toàn cảnh thành phố. 15h00: Đoàn khởi hành đi Kampos dọc đƣờng tham 
quan chụp ảnh Cầu Tình Yêu. Đến Kampos ăn tối, nhận phòng phỉ đêm. 
 

Ngày 03: KAMPOS – BOKOR - PHNOM PENH (ăn 3 buổi) 
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm, trả phòng khách sạn. Khởi hành lên Cao Nguyên Bokor 
tham quan: Chùa Năm Thuyền – Wat Samprov Pram.  Nhà thờ Công giáo được Người 

Pháp xây dựng từ năm 1917. Tham quan các di tích cổ kính thời Pháp…, Ăn trưa. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành đi Takeo tham quan Chùa Putkiri (Wat Put Kiri) – Ngôi chùa 
nổi tiếng với 84.000 pho tượng Phật. Tiếp tục đi Phnompenh ăn tối, nhận phòng nghỉ đêm.  
 

Ngày 04: PHNÔM PÊNH – OUDONG - Tp.HỒ CHÍ MINH (ăn 2 buổi) 
Buổi sáng: Dùng điểm tâm, trả phòng khách sạn. Xe đƣa đoàn đi tham quan Cố Đô Oudong 
– kinh đô cuối cùng của vƣơng triều Khmer từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19. Nơi đây còn nhiều bảo 
tháp thờ xá lợi Phật và thờ các vị vua của vƣơng triều Khmer. Tiếp theo viếng chùa Ounalom 
(Wat Ounalom),dùng cơm trƣa. 
 

Buổi chiều: Đoàn khởi hành về Tp.Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến đi. 
  (Thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 4.580.000VNĐ/khách 
 

 Giá tour bao gồm: 
+ Xe đời mới đƣa đón tham quan theo chƣơng trình. 
+ Lƣu trú: Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao và 4 sao tại Sihanouk. 
+ Phí tham quan theo chƣơng trình. 
+ Hƣớng dẫn viên du lịch Việt Nam và Cambodia phục vụ suốt tuyến. 
+ Nhân viên y tế - Bác sĩ phục vụ suốt tuyến. 
+ Nón du lịch + nƣớc uống tinh khiết chai 0.5 l/ngày/ ngƣời  
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+ Bảo hiểm du lịch Toàn Cầu (mức bồi thƣờng cao nhất về ngƣời là 230.000.000vnđ). 
 

 Giá tour không bao gồm: 
+ Chi phí phát sinh không nằm trong chƣơng trình: Điểm tham quan, thuốc men, bệnh viện, thiên tai, 
thời tiết, đình công,dịch bệnh…. 
+ Hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng (tình từ thời điểm kết thúc tour). 
+ Tiền bồi dƣỡng cho HDV địa phƣơng và lái xe 3usd/khách/ngày. 
+  Phí xin Visa vào Cambodia và visa tái nhập Việt Nam với Khách mang quốc tịch nƣớc ngoài(nếu 
có) 
+ Phụ thu phòng đơn: 1.350.000VNĐ/khách (với trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

 GIÁ TOUR TRẺ EM: 
  + Trẻ em dƣới 4 tuổi miễn phí giá tour (cha mẹ tự lo cho bé các chi phí – nếu có). 
  + Trẻ em từ 4 đến dƣới 11 tuổi: 50% giá tour; bao gồm các phí, bé ngủ chung với cha mẹ. 
  + Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn. 
 

Ghi chú: Khách mang quốc tịch nƣớc ngoài phải chuẩn bị 2 tấm hình 4x6, là chịu phí visa vào 

Cambodia và visa tái nhập Việt Nam (nếu có). 
 

HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


