PHÒNG ĐIỀU HÀNH BỜ CÁT VÀNG TRAVEL

THIÊN ĐƯỜNG BIỂN ĐẢO - CAO NGUYÊN

BOKOR-SIHANOUCK VILLE-PHNOM PENH
Campuchia không chỉ có di sản Angkor nổi tiếng mà còn thu hút nhiều khách du lịch, nhất
là khách có nhu cầu nghỉ dưỡng. Điểm chính của loại hình du lịch này là tour "lên rừng,
xuống biển" - khám phá vùng đất phía Tây Nam của Campuchia. Trong đó, Thành phố biển
Sihanouk Ville và cao nguyên Bokor (núi Tà Lơn) là hai điểm đến mới này đang rất được du
khách ưa chuộng bên cạnh những địa danh quen thuộc của xứ chùa tháp.
- Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần (4N3D).
- Tập Trung : 4h15 sáng tại Nhà Thờ Đức Bà- Bưu Điện Thành Phố.
4h30 sáng tại Số 02 Đường Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.
-Thông tin liên hệ : 0901330036 - 0968386634Ms Huyền ( viber + zalo )

NGÀY 01:TP.HCM–PHNOM PENH–KAMPOT–BOKOR(410 KM)(Sáng, Trưa, Tối)
Buổi sáng :
4h30Sáng xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn ở TP.HCM. Khởi hành đi
Campuchia.
6h30Ăn sáng với đặc sản bánh canh Trảng Bàng nổi tiếng.
08h30Qua cửa khẩu Mộc Bài biên giới Việt Nam – Campuchia làm thủ tục nhập cảnh, tiếp
tục khởi hành đi Phnom Penh.
Buổi Trưa:
12h00 Quý khách ăn trưa tại lẩu băng chuyền Sou Sou ở Phnom Penh.
Sau đó quý khách khởi hành đi Kampot.
13h30 Hành trình lên Cao Nguyên Bokor (độ cao 1075 m so với mặt nước biển), chinh
phục độ cao với hệ thống đường uốn lượn tuyệt đẹp
– từ đây có thể phóng tầm mất nhìn toàn Vịnh Thái
Lan và đảo Phú Quốc (Việt Nam). Trên đường đi

dừng tham quan nghỉ ngơi tại những nơi vua Sihanouk từng săn bắn tại nơi đây:
 Chụp hình Cung điện – Casino.
 Khám phá, chụp hình với tảng đá hình mặt người như một vị thần núi ngự nơi đây để
bảo vệ sự sống ở vùng đất linh thiêng này, nơi đây còn có tượng Bà Mao - bức tượng
khổng lồ nằm trên lưng chừng núi. Quý khách đến đây để cầu bình an và may mắn
cho gia đình và người thân.
 Nhà thờ Công giáo do thực dân Pháp xây dựng những năm 1917.
 Đặc biệt viếng thăm 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.
Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng ở Kampot.
Buổi tối:
17h00 Nhận phòng khách sạn Thansur Bokor 5*.
Sau đó, quý khách tự do tham quan hoặc thử vận may tại Casino Thansur Bokor.
NGÀY 02: BOKOR - SIHANOUK VILLE –KOHRONG(160 KM) (Ăn Sáng, Trưa,
Tối)
Buổi sáng:
06h00 Ăn sáng buffet tại khách sạn. Sau đó khởi
hành đi biển Shihanouk Ville.
09h00 Đến Sihanouk Ville quý khách lên tàu cao
tốc khởi hành ra đảo Kohrong Samloem.
Buổi trưa:
Ăn trưa tại nhà hàng địa phương ở đảo.
15h30 Đoàn lên tàu quay về đất liền. Nhận phòng
khách sạn nghỉ ngơi.
Buổi tối:
18h00 Dùng cơm tối tại nhà hàng. Sau đó:
 Quý khách tự do dạo dọc phố biển với trung tâm Phố Tây Balô cùng các quán bar
mini, dicotheque náo nhiệt.
 Những bãi cát trắng mịn, không khí biển dễ chịu.
 Bạn có thể đến các quán bar nhỏ, nhâm nhi ly bia hay ngồi trên những chiếc ghế
mây, chiếc xích đu ở một góc nào đó bên bờ biển để thưởng thức hải sản (Chi phí tự
túc).
NGÀY 03: SIHANOUK VILLE - PHNOM PENH (190 KM)
(Ăn Sáng, Trưa, Tối)
Buổi sáng:
6h00 Ăn sáng buffet tại khách sạn, trả phòng.
Đoàn khởi hành về Phnom Penh.

Buổi trưa:
11h00 Dùng cơm trưa tại Phnom Pênh, nhận phòng khách sạn.
13h30 Chiều quý khách tham quan:
 Đài tưởng niệm Việt Nam – Cambodia
 Chụp hình tại Quảng Trường Độc Lập, Sông Bốn Mặt nổi tiếng…
 Thử vận may tại Casiano 5* Naga World.
 Đoàn Tham quan và thử vận may tại Casiano 5*
Sau khi tham quan xong, xe và Hdv đưa đoàn về lại khách sạn .
Buổi tối:Ăn tối tại nhà hàng.
Nhận phòng, nghỉ ngơi tại Phnom Phenh hoặc tự do vui chơi về đêm. Một vài gợi ý cho quý
khách:
Thưởng thức các món ăn đường phố: cơm thịt heo nướng Bai sach chrouk, Kuy Teav,
Ngeav chamhoy, Num Sang Khya l‘peou,…
có thể bắt một chiếc xe tuk tuk, một phương tiện di chuyển công cộng và phổ biến ở
Campuchia đi dạo quanh một vòng thành phố, thậm chí là từng ngõ ngách, con hẻm của
Phnom Penh.
NGÀY 04: PHNOM PENH - HỒ CHÍ MINH (290 KM)
(Ăn Sáng, Trưa)
Buổi sáng:
6h30 Ăn sáng buffet tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng.
 Quý khách mua sắm tại Chợ Lớn Mới tại trung tâm với các đặc sản nổi tiếng nức
lòng du khách gần xa.
 Thưởng thức các món chè truyền thống nổi tiếng của đất nước Campuchia (Tự túc
chi phí).
Buổi trưa:
11h00 Dùng Buffet Tonle Bassac sau đó đoàn khởi hành về lại TP.HCM.
Buổi chiều:
17h00 Đến cửa khẩu Mộc Bài làm thủ tục nhập cảnh về lại Việt Nam.
Xe và hướng dẫn đưa quý khách về điểm khởi hành ban đầu. Kết thúc tour, chia tay và hẹn
gặp lại quý khách.
Kết thúc chuyến tham quan du lịch
GIÁ TOUR:

Ngày khởi hành

Người lớn

Trẻ em

Trẻ dưới 2
tuổi

Phụ thu
phòng đơn

Ngủ chung giường với người lớn

3-5 tuổi: 1,975,000
Tháng 8: 23-26/08/2018

3,950,000
6-10 tuổi: 2,963,000

Phụ thu
300,000

MS THƯ – 0922 460 874

 GHI CHÚ:
 Phòng khách sạn 02 người lớn/01 phòng đôi.Trẻ em & trẻ nhỏ ngủ cùng giường với
bố mẹ. Nếu Quý khách có nhu cầu bố trí cho trẻ em ngủ giường riêng hoặc yêu cầu
sử dụng phòng đơn, vui lòng thông báo khi đăng ký tour và thanh toán phần chi phí
phụ thu tại thời điểm đăng ký.
 Trật tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của chuyến đi,
nhưng công ty vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan đã ghi trong
chương trình.
 GIÁ BAO GỒM:
 Lệ phí cửa khẩu 2 nước.
 Khách sạn tiêu chuẩn 3*&4* (2 người / phòng, trường hợp lẻ khách sẽ ghép phòng 3
hoặc đóng phụ thu phòng đơn 60 usd)
 Xe đời mới máy lạnh suốt tuyến.
 Chi phí vào cổng các điểm tham quan.
 Chi phí các bữa ăn theo chương trình gồm 4 bữa sáng, 7 bữa chính. (2 bữa buffet và
xem biểu diễn Apsara quyến rũ)
 Ghé thăm sòng bài tại khách sạn 5* Naga World
 Bảo hiểm du lịch quốc tế.
 Trưởng đoàn BỜ CÁT VÀNG TRAVEL tiếng việt suốt tuyến.
 Quà tặng BỜ CÁT VÀNG TRAVEL.
 GIÁ KHÔNG BAO GỒM:
 Chi phí làm hộ chiếu (còn hạn sử dụng trên 06 tháng).
 Chi phí bồi dưỡng (Tip) cho hướng dẫn và tài xế địa phương theo qui định
3$/ngày/người.
 Visa nhập cảnh Campuchia 35 usd (dành cho khách việt kiều và nước ngoài).
 Visa tái nhập Việt Nam 65 usd (nếu khách mang hộ chiếu nước ngoài), đối với Quốc
Tịch Mỹ phí Visa 1 năm nhiều lần 165$.
 Tiền phục vụ, khuân vác, điện thoại, giặt ủi…
 Các chi phí cá nhân phát sinh ngoài chương trình.
 GIÁ TRẺ EM:

 Trẻ dưới 2 tuổi: phụ thu 300.000 vnđ (phí bảo hiểm và cửa khẩu), hai người lớn chỉ
được kèm 1 trẻ em dưới 2 tuổi. Nếu trẻ em đi kèm nhiều hơn thì từ trẻ em thứ 2 trở đi
mua 1/2 vé.
 Từ 3 đến 5 tuổi:50% giá tour (bé ngủ chung với cha mẹ).
 Từ 06 đến 10 tuổi: 75% giá tour (ngủ chung với cha mẹ).
 Từ 11 tuổi trở lên: 100% đóng theo giá người lớn.









TRƯỜNG HỢP HỦY TOUR:
Trước ngày đi 15 ngày làm việc (trừ T7 & CN):mất phí 10% giá tour.
Trước ngày đi 7 ngày làm việc (trừ T7 & CN): mất phí 30% giá tour.
Trước ngày đi 4 đến 6 ngày làm việc (trừ T7 & CN): mất phí 50% giá tour.
Trước ngày đi 2 đến 3 ngày làm việc (trừ T7 & CN): mất phí 75% giá tour.
Hủy tour trước 24 giờ (trừ T7 & CN):mất phí 100% giá tour.
Trường hợp hủy tour không áp dụng cho ngày lễ tết.
Sau khi đóng tiền, quý khách muốn hủy tour, vui lòng mang CMND/Hộ chiếu và
phiếu thu đến văn phòng công ty (02 Giải Phóng, Phường 4, Q.Tân Bình, HCM) để
làm thủ tục hủy tour. Không áp dụng cho hủy tour qua điện thoại.

 GHI CHÚ:
 Hộ chiếu phải còn hạn trên 6 tháng so với ngày kết thúc tour.
 Gía tour thay đổi theo từng mùa, quý khách có thể tham khảo giá tour theo bảng giá
và lịch khởi hành hàng tháng
 Quý khách trên 70 tuổi vui lòng đóng phụ phí bảo hiểm (nếu có)
 Quý khách trên 75 tuổi yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch
nước ngoài của Bác Sĩ và phải có người thân dưới 50 tuổi (đủ sức khỏe) đi theo.
 Chương trình có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế, được chính thức thông báo
trước 1 đến 2 ngày trước ngày khởi hành. Các điểm tham quan có thể không theo thứ
tự trong chương trình.
 BỜ CÁT VÀNG TRAVEL không nhận khách có thai từ 5 tháng trở lên tham gia tour
du lịch.
 Trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, đình công, bạo loạn, chiến
tranh, dịch bệnh, chuyến bay bị trì hoãn hay bị huye do thời tiết, sự cố kỹ thuật ... dẫn
đến tour không thể thực hiện tiếp tục được, BỜ CÁT VÀNG TRAVEL sẽ hoàn trả lại
tiền cho Quý khách sau khi đã trừ các chi phí dịch vụ đã thực hiện và không chịu
trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác.
 Vì bất kỳ lý do nào mà đoàn không đủ số lượng tối thiểu 10 khách để khởi hành, quý
khách vui lòng chuyển sang các ngày khởi hành tiếp theo hoặc BỜ CÁT VÀNG
TRAVEL sẽ hoàn lại 100% số tiền mà quý khách đã thanh toán cho công ty.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Hotline: 0252 3822 317 – 0933253386 (Ms Nhuần) – 0907972037 0(Mr Tuấn)
Email: gm@bocatvangtravel.com.vn
Website: www.bocatvangtravel.com.vn , www.xemuinephanthiet.com
Facebook: www.facebook.com/bocatvangtour/
Zalo/Viber/Wechat/Whatsapp: 0933.253.386
Skype:nguyenthinhuan1

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ!

