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CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

SIÊM RIỆP – PHNÔM PÊNH 
 

-  Thời gian: 4 ngày 3 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 22/9/2022 và 27/10/2022 
 

Ngày 01: TP.HỒ CHÍ MINH – SIÊM RIỆP (ăn 3 buổi) 
6h00: Khởi hành tại 335-345 Điện Biên Phủ, P4, Q3, Tp.HCM đi Siêm Riệp. Ăn sáng tại Trảng 

Bàng. Đến cửa khẩu Mộc Bài, làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu đến Khampong Cham, ăn 
trƣa tại Prey Veng. 
 

Buổi chiều: Đoàn tiếp tục hành trình đi Siêm Riệp. Đến Kampong Thon ngừng lại cho du 
khách nghỉ ngơi tham quan cây cầu cổ đá ong xây dựng từ thế kỷ 12. Đến Siêm Riệp ăn 
tối, nhận phòng nghỉ đêm. 
 

Ngày 02: SIÊM RIỆP (ăn 3 buổi) 
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng, xe đƣa đoàn đi tham quan quần thể Angkor Thom, 
đền Bayon nổi tiếng với có tƣợng phật bốn mặt luôn nở nụ cƣời phúc hậu, chiêm ngƣỡng 
nghệ thuật kiến trúc Angkor hùng vĩ. Tham quan hoàng cung của vị vua Yavaraman thứ VII 
thế kỷ XII, thăm quảng trƣờng đấu voi (Elephant Terrance), Đền Taphrom – nổi tiếng qua các 
bộ phim Tomb Raider. 
 

Buổi chiều: Đoàn tham quan khu Đền Angkor Wat - một trong những kỳ quan của thế giới, 
thiêng liêng bậc nhất ở đất nƣớc Chùa Tháp. Nơi có nhiều truyền thuyết về sự tích Angkor 
huyền bí. Quý khách chụp ảnh lƣu niệm với hình 5 ngọn tháp soi bóng xuống hồ sen rực rỡ. 
18h00: Trở về trung tâm thành phố dùng cơm tối với các món ăn tự chọn, về khách sạn nghỉ 
đêm. 
 

Ngày 03: SIÊM RIỆP – PHNÔM PÊNH (ăn 3 buổi) 
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng, trả phòng khởi hành đi Phnôm Pênh, dừng chân tại 
ngã ba KUL – chợ nhện thƣởng thức các loại nhện, dế, cà cuống …chiên giòn (chi phí tự túc), 
12h00 về đến Phnompenh dùng cơm trƣa, nhận phòng. 
 

Buổi chiều: Đoàn tham quan đoàn viếng Chùa Bà Pênh (Wat Phnom), Đài Độc Lập, Quảng 
Trường Sông Bốn Mặt, tham quan Casino Naga. Xe đƣa đoàn đi mua sắm tại chợ Thmay 
(chợ mới). Ăn tối, nghỉ đêm tại PhnomPenh 
 

Ngày 04: PHNÔM PÊNH – 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. Đến cửa khẩu Mộc Bài làm thủ tục xuất 
nhập cảnh Việt Nam. Tiếp tục hành trình 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: 5.480.000VNĐ/khách 
 

 Gía tour bao gồm: 
+ Xe đƣa đón và tham quan đời mới máy lạnh. 
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+ Khách sạn 4 sao tại SiemRiep; 3 sao tại Phnom Penh 
+ Phí tham quan theo chƣơng trình. 
+ Hƣớng dẫn viên Việt Nam và Cambodia phục vụ Đoàn. 
+ Nón du lịch + nƣớc uống tinh khiết chai 0.5 l/ngày/ngƣời. 
+ Nhân viên y tế - bác sĩ phục vụ suốt tuyến. 
+ Bảo hiểm du lịch toàn cầu, mức bồi thƣờng tối đa 230.000.000đ/vụ. 
 

 Giá tour không bao gồm: 
+  Vé tham quan các điểm ngoài chƣơng trình. 
+  Chi phí cá nhân, giặt ủi, điện thoại, thức uống ngoài chƣơng trình. 
+  Hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng (tình từ thời điểm kết thúc tour). 
+  Tiền TIP cho tài xế và Hƣớng dẫn viên: 70.000đ/ngày/khách. 
+  Phụ thu phòng đơn: 1.200.000VNĐ/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, và chịu phí visa vào 
Cambodia và visa tái nhập Việt Nam (nếu có). 

 
HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


