
 

 

  

 

 

 

Chương Trình Tour hoàn toàn mới lạ & hấp dẫn 

Quần Thể Angkor - Thủ Đô Phnom Penh 

Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần - 4 Ngày 3 Đêm 



 

 

  

 

 

 

Ngày 1: TP.HCM – SIEM REAP (Ăn sáng, trưa, tối)  

04h30: Xe và hướng dẫn đón đoàn tại điểm tập trung và khởi hành đi Siêm Riệp. Dùng điểm tâm 

tại Trảng Bàng. Đến cửa khẩu Xa Mát, làm thủ tục xuất cảnh Việt Nam và nhập cảnh vào 

Campuchia. 

10h00: Tiếp tục khởi hành đến Siem Reap. Sau đó qua tỉnh 

Kompong Cham, Kompong Thom với những cánh rừng 

cây thốt nốt và các cánh đồng trải dài hút tầm mắt. Trên 

đường ghé tham quan cây cầu cổ Kampong Kdei được xây 

dựng bằng đá tổ ong hơn tám trăm năm tuổi.  

18h30: Đến Siemreap, Quý khách dùng cơm tối, về khách sạn, nhận 

phòng, nghỉ ngơi. Khám phá thành phố về đêm. 

Ngày 2: SIEM REAP – QUẦN THỂ ANGKOK (Ăn sáng, trưa, tối) 

06h30: Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn.  

07h00: Khởi hành tham quan quần thể Angkor:   

 Đền Bayon – tượng Bayon 4 mặt thể hiện “hỷ, nộ, ái, ố” 

trên từng nét mặt, với những tranh điêu khắc dài hàng trăm 

mét diễn tả lịch sử và xã hội Khmer thời xa xưa. Chiêm 

ngưỡng nghệ thuật kiến trúc Angkor hùng vĩ. Xe đưa qúy 

khách đi ngang qua Quảng trường đấu Voi – nơi tổ chức các 

lễ hội truyền thống của Người Khmer cổ, tháp 12 con giáp. 

 Đền Taphrum, nơi đây đã được Hollywood chọn làm bối 

cảnh chính trong bộ phim nổi tiếng “Bí Mật Ngôi Mộ Cổ” 

do nữ minh tinh Angelina Jolie thủ vai chính. Chỉ cần bước 

qua cánh cổng, ngay lập tức bạn như đang bước vào chiều 

không gian khác của thế giới huyền bí nơi thiên nhiên làm 

chủ. Điều khiến ngôi đền nổi bật là những gốc cây khổng lồ 

uốn lượn trên những bức tường đá đổ nát, những cây cổ thụ 

cao chót vót với tán cây khổng lồ, và những hành lang sân 

dài tối tăm thu hút những ai mê khám phá. 

http://angkortours.vn/


 

 

  

 

 

 

 Đền Angkor Wat “Di Sản Văn Hóa” của thế giới, thiêng 

liêng bậc nhất ở Cambodia. Đền Angkor Wat được vua 

Suryavarman II xây dựng vào nửa đầu thế kỷ XII. Diện tích 

của cả quần thể kéo dài hơn 248 dặm vuông (400 km2), chạy 

bao quanh đền là một hào nước sâu và rộng. Với thiết kế ban 

đầu được xây dựng để thờ Hindu giáo nhưng sau này do sự 

du nhập và phát triển mạnh của đạo Phật, Angkor Wat đã 

chuyển sang thờ Phật giáo. 

12h00: Dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương.  

15h00: Khởi hành tham quan đền thờ bà chúa đất Siem Riep. 

18h30: Dùng cơm tối. 

20h00: Về khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá thành phố huyền bí về đêm. 

Ngày 3: SIEM REAP –  PHNOM PENH 314km (Ăn sáng, trưa, tối) 

06h00: Quý khách ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng khởi hành về Thủ Đô Phnom 

Penh. Trên đường đi Quý khách ghé tham quan ngôi làng bán côn trùng với rất nhiều loại 

như: dế, cà cuống, nhện, bữa cuổi,… 

12h00: Quý khách dùng cơm tại Thủ Đô Phnom Penh, tham quan: 

 Hoàng Cung - là nơi ở và làm việc của Hoàng Gia, Chùa 

Vàng-Bạc (chi phí tự túc). 

 Quảng trường dòng sông 4 mặt: nơi đây quý khách có thể 

ngắm toàn cảnh sông 4 mặt nơi dòng sông Mekong chảy về 

sông Tiền, sông Hậu Việt Nam, cho hàng ngàn chim bồ câu 

ăn, ngắm cung vua ngắm trăng và tiếp dân… 



 

 

  

 

 

 

 Đài Độc Lập – là nơi đánh dấu lại thời kỳ hòa bình của đất nước Cambodia, dưới sự cai trị 

của nước ngoài. 

 

 Tượng đài Hữu Nghị - chứng minh tình hữu nghị giữa Việt 

Nam và Campuchia. 

 Chợ Th’mey tự do mua sắm đồ lưu niệm. 

 Casino Naga - sòng bạc lớn nhất ở thủ đô Phnom Penh. 

Với lối thiết kế sang trọng và hiện đại. 

19h00: Quý khách dùng bữa tối. Sau đó về khách sạn nghĩ ngơi. 

Tự do khám phá thủ đô về đêm: phố du lịch, chợ đêm, đảo Kim 

Cương. 

Ngày 4: PHNOM PENH – TP.HCM (Ăn sáng, trưa) 

06h30: Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn. 

07h30: Quý khách trả phòng. Khởi hành về TP.HCM, đến cửa khẩu Xa Mát, làm thủ tục xuất 

cảnh và nhập cảnh Việt Nam. Đến Tp.HCM, xe đưa Quý khách về điểm hẹn ban đầu. Chương 

trình kết thúc. Hẹn gặp lại! 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

GIÁ VÉ 

Người lớn 

(Từ 11t trở lên) 
Trẻ em 

(Từ 5 - 10t ) 
Em Bé 

(Trên 2 - 5t) 
Em Bé 

(Dươi 2 tuổi) 

5.490.000 đ 4.050.000 đ 2.700.000 đ 540.000 đ 

 



 

 

  

 

 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

 Xe đưa đón theo chương trình  VIỆT NAM và CAMPUCHIA.  

 Cửa khẩu VIP Campuchia (không phụ thu phí cửa khẩu). 

 Tham quan theo chương trình. 

 Suất Ăn trong chương trình: 

 3 buổi sáng tại khách sạn 

 1 buổi ăn sáng đặc sản bánh canh Trảng Bàng – Tây Ninh 

 07 buổi ăn chính ( từ 6 đến 9 món). 

 Khách sạn tiêu chuẩn 2, 3 khách/phòng. 

 3 sao Phnom Penh: Relax Hotel, Salita, Town View 3,...(hoặc tương đương). 

 4 sao Siêm Riệp: Goldiana, Smilling, Angkor Hotel…(hoặc tương đương). 

 Quà tặng: nón, nước uống trên xe 1 ngày chai/khách. 

 Hướng dẫn viên tiếng Việt suốt tuyến. 

 Phí bảo hiểm tai nạn du lịch ( với mức bồi thường cao nhất về người là 50.000.000 VNĐ/khách). 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Hộ chiếu phải còn hạn trên 06 tháng (phải còn nguyên vẹn, không chỉnh sửa ). 

 Các chi phí cá nhân ( phí điện thoại, giặt ủi, ăn uống ngoài chương trình, phí khuân vác hành lý, …) 

 Phí test nhanh Covid – 19 tại cửa khẩu Việt Nam  :    100.000 VNĐ/khách . 

 Tiền típ hướng dẫn viên và tài xế địa phương :    480.000 VNĐ/khách (~20 USD). 

 Phụ thu phòng đơn : 1.800.000 VNĐ/khách (~75 USD). 

 Visa Campuchia với khách mang hộ chiếu nước ngoài: 1.200.000 VNĐ/khách (~50 USD). 

 Visa tái nhập Việt Nam.  

 Chi phí phát sinh nếu chuyến tour bị huỷ trong trường hợp bất khả kháng: thiên tai, thời tiết, đình 

công,… 

GIÁ TOUR TRẺ EM 

Đối với trẻ em ( Tính theo ngày sinh ) : 



 

 

  

 

 

 

 Từ dưới 02 tuổi  : 10% giá tour ( ngủ chung giường với người lớn )  

 Từ 02 tuổi đến dưới 05 tuổi : 50% giá tour ( ngủ chung giường với người lớn ) 

 Từ 05 tuổi đến dưới 11 tuổi : 75% giá tour ( ngủ chung giường với người lớn ) 

 Từ 11 tuổi trở lên  : bằng giá người lớn. 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR 

Điều kiện huỷ tour ( Không tính thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ ) : 

 Khách chịu phí phạt 2.400.000 VNĐ (~100 USD) sau khi đóng cọc. 

 Huỷ tour trước 07 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 50% giá tour. 

 Huỷ tour trước 05 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 80% giá tour. 

 Huỷ tour trước 03 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 100% giá tour. 

LƯU Ý 

 Thứ tự chương trình có thể thay đổi theo sự sắp xếp của công ty để phù hợp với tình hình thực tế 

nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan đã nêu trong chương trình.    

 Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi 

lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa…thì Cty sẽ giữ quyền 

thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách 

nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh. Công ty sẽ giúp khách đến trường hợp tốt nhất. 

 Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ đoàn (15 khách 

người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 15 khách, cty sẽ 

có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới, 

hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền khách đã đăng ký trước đó. 

 Đối với khách hàng từ 60 tuổi đến 85 tuổi, gia đình và quý khách phải cam kết đảm bảo tình trạng 

sức khỏe với cty chúng tôi trước khi tham gia tour. Nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, cty sẽ 

không chịu trách nhiệm dưới mọi tình huống. 

 Trường hợp quý khách không được xuất cảnh hay nhập cảnh lý do cá nhân. Cty sẽ không chịu trách 

nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

 Quý khách không được tách đoàn trong suốt chuyến tham quan. 

 Mang theo thẻ xanh Covid. 



 

 

  

 

 

 

 

K Í N H  C H Ú C  Q U Ý  K H Á C H  C Ó  1  C H U Y Ế N  T H A M  Q U A N  T H Ậ T  V U I  V Ẻ ! 

 


