
 

 

DU LỊCH CAMPUCHIA  
BOKOR - SIHANOUK VILLE - PHNOMPENH 

Thời gian: 4 ngày 3 đêm 
 

  

NGÀY 01: TP.HCM – BOKOR  (Ăn 3 bữa) 

Sáng:  Trưởng đoàn tại điểm hẹn 4h30 sáng xe khởi hành đi cửa khẩu Mộc Bài theo đường Xuyên Á. 

Đoàn dùng điểm tâm sáng với đặc sản Bánh Canh Trảng Bàng nổi tiếng. Sau đó đến cửa khẩu Mộc Bài 

và làm thủ tục xuất cảnh Việt Nam. Nhập cảnh Campuchia qua cửa khẩu Bavet. 

Tự do mua sắm tại chợ Kampot và thưởng thức Sầu riêng (Tùy theo mùa. Phí tự túc) 

Tối:  Đến BoKor nhận phòng khách sạn tại Resort 5 sao Thansur. Sau đó quý khách tự do tham 

quan vui chơi tại khách sạn. Nghỉ đêm tại Bokor. 

NGÀY 02: BOKOR -  SIHANOULK VILLE  (Ăn 3 bữa) 

Sáng:  Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Khởi hành tham quan và khám phá Cao nguyên 

Bokor trong không khí se se lạnh vào buổi sớm mai. 

Đoàn tham quan Casino cổ - Mang nét kiến trúc tuyệt đẹp của Pháp. Đây là khu vui chơi nghỉ dưỡng 

dành cho giới thượng lưu Pháp, được xây dựng năm 1917. Chụp ảnh Cung điện - Casino, Nhà Thờ 

Công Giáo do thực dân Pháp xây dựng những năm 1917. 

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. Tại đây, phóng tầm mắt nhìn toàn Vịnh Thailand 

và Đảo Phú Quốc (Việt Nam) từ trên cao. 



 

 

Hành trình xuống núi khởi hành đi thành phố cảng biển Sihanouk Ville (Kongpong Som là tên cũ) 

là một thành phố cảng ở phía Nam, bên Vịnh Thái Lan. Đến Sihanouk Ville. Thành phố biển đẹp và nổi 

tiếng của Campuchia. 

Sau đó đoàn tiếp tục Khởi hành đi Đảo Thiên đường Kohrong Saloem – Cách cảng biển Sihanouk 

Ville 17 dặm (khoảng 1 giờ đi tàu) . Với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ với những cánh rừng xanh 

rì. Những bãi cát trắng mịn trãi dài uốn lượn tuyệt đẹp, nơi có nước biển trong xanh như pha lê. Du 

khách tự do khám phá đảo. 

Tối:  Đoàn dùng cơm chiều. Tối chụp ảnh tại Tượng Sư Tử Vàng – Biểu tượng của thành phố. Tự do 

khám phá phố biển về đêm với nhiều loại hình Casino giải trí hoặc thưởng thức beer tại các quán Bar 

dọc bờ biển náo nhiệt, xem bắn pháo hoa rực rỡ. Nghỉ đêm tại Sihanouk Ville. 

NGÀY 03: SIHANOULK VILLE – PHNOM PENH (Ăn 3 bữa) 

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. Khởi hành về thủ 

đô PhnomPenh theo QL4. Trên đường đi đoàn dùng tham quan Chợ Trái cây Một trong những ngôi 

chợ chuyên bán trái cây các loại của người dân địa phương. 

Trưa: Đến Phonmpenh đoàn thưởng thức món Lẩu Suki Soup – Lẩu băng chuyền thay cho bữa cơm 

trưa. Nhận phòng nghỉ ngơi. 

Chiều: Đoàn dạo chơi và chụp ảnh tại quảng trường Bờ Sông Bốn Mặt (Trước Hoàng Cung). 

Tham quan Hoàng Cung (Nơi làm việc và tiếp khách của nhà Vua) 

Chùa Bạc (Chùa Vàng) nền chùa được lót bởi 5.329 viên gạch bằng bạc, mỗi viên nặng 1.125 kg, nơi 

thờ tượng phật bằng vàng ròng nặng 90 kg, có đính 2.086 viên kim cương, tượng phật bằng Ngọc Bích 

(chi phí tự túc). 

Đoàn tiếp tục tham quan khu mua sắm miễn thuế tập trung các thương hiệu nổi tiếng trên thế 

giới tại Naga Casino. Thử vận may tại Naga Casino – được mệnh danh là tiểu Las Vegas. 

Tối:   Đoàn dùng cơm tối tại nhà hang. Chụp ảnh tại tượng đài độc lập. Buổi tối đoàn tự do tham quan 

thủ đô PhnomPenh về đêm. 

NGÀY 04: PHNOM PENH – TP.HCM  (Ăn 3 bữa) 

Sáng:  Đoàn dùng bữa sáng buffet tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. Sau đó xe đưa Quý khách tham 

quan: 

 Trung tâm Đá Phong Thủy, Du khách có thể lựa chọn cho mình và người thân những viên đá 
thiên nhiên phù hợp với bản mệnh, năm sinh mang lại điều may mắn trong làm ăn, kinh doanh. 

 Đoàn tiếp tục mua sắm hàng lưu niệm tại chợ Phsar Thom Thmey – Một trong những trung tâm 

thương mại lớn của Thủ Đô. 

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa (Buffet) tại NH Tonle Bacsac II lớn nhất PhnomPenh. Đến cửa khẩu 

Bavet hướng dẫn viên địa phương làm thủ tục cho đoàn xuất cảnh Campuchia. Trưởng đoàn làm thủ 

tục để đoàn nhập cảnh Việt Nam. Xe đưa Quý khách ngang qua Tây Ninh, Củ Chi về lại thành phố Hồ 

Chí Minh. 



 

 

Chia tay Quý khách và kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại quý khách! 

 (Chương trình & lịch trình có thể hóan đổi tùy vào tình hình thực tế tại địa phương) 

 

 

 

 

 

GIÁ TOUR BAO BỒM: 

 Khách sạn: Tiêu chuẩn 2 - 3 khách/phòng   

SIHANOUK 4 sao 

BOKOR 5 sao: Thansur Bokor 

PHNOMPENH  3 sao 

 Ăn uống theo chương trình: các buổi sáng dùng Buffet tại khách sạn. 

 Xe đời mới, máy lạnh đưa đón theo chương trình. 

 Hướng dẫn viên tiếng việt phục vụ suốt chương trình. 

 Phí tham quan theo chương trình. 

 Quà tặng: nón, bao da hộ chiếu. 

 Nước uống + khăn lạnh: số lượng 01/khách/ngày. 

 Quý khách được hưởng chế độ Bảo Hiểm Du Lịch với mức 210.000.000 VNĐ/khách. 

KHÔNG BAO GỒM: 

 Các chi phí cá nhân: ăn uống ngoài chương trình, điện thoại, giặt ủi… 

 Visa Campuchia cho khách có hộ chiếu nước ngoài, kể cả Việt Kiều, phí 820.000 VNĐ/khách. 

 Visa tái nhập Việt Nam cho khách có hộ chiếu nước ngoài, kể cả Việt Kiều (những khách có visa 

1 lần), phí 1.300.000VNĐ/khách. Riêng khách quốc tịch Mỹ làm visa tái nhập nhiều lần 1 năm: 

phí 3.730.000 VNĐ/khách. 

 Bồi dưỡng nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn. 

 Chi phí tắm biển, trò chơi trên biển. 

 Vé Tham quan Hoàng Cung. 

 Tiền tip cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương: 70.000VNĐ/khách/ngày. 

 GIÁ TOUR TRẺ EM: 
 Trẻ em dưới 2 tuổi: miễn phí,thu phí bảo hiểm và cửa khẩu 300.000Đ. Ngủ ghép với gia đình. 

 Trẻ em từ 2 đến dưới 6 tuổi: 50% giá tour người lớn = 1.875.000Đ. Tiêu chuẩn được hưởng: ăn, 
bảo hiểm. Ngủ ghép với gia đình. 

 Trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi: 75% giá tour người lớn = 2.813.000Đ. Tiêu chuẩn được hưởng: ăn, 
ghế ngồi trên xe, bảo hiểm. Ngủ ghép chung với gia đình. 

 Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính bằng giá tour người lớn. 

 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH 

KHỞI HÀNH NGƯỜI LỚN 

THỨ 5 HÀNG TUẦN  3.750.000 Đ 



 

 

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TOUR 

 Hộ chiếu còn hạn sử dụng tối thiểu là 6 tháng (Tính đến ngày kết thúc tour). 

 Khách mang quốc tịch nước ngoài phải có thị thực nhập cảnh Việt Nam còn hạn sử dụng tính đến 

ngày khởi hành. 

 Khách được miễn thị thực Việt Nam không được quá hạn 90 ngày từ ngày nhập cảnh đến ngày 

kết thúc tour. 

 Vui lòng cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân như: Họ và Tên theo CMND hoặc 

hộ chiếu, số điện thoại, địa chỉ liên lạc… 

 Quý Khách vui lòng đặt cọc: 1.500.000VNĐ khi đăng ký tour và đóng tiền hết trước ngày khởi 

hành là 3 ngày. 

QUY ĐỊNH HỦY TOUR 

 Hủy tour trước 10 ngày so với  ngày khởi hành:  không được hoàn lại tiền đặt cọc. 

 Hủy tour trước 07 ngày so với  ngày khởi hành : phạt 50% trên tổng giá tour. 

 Hủy tour trước 04 ngày so với ngày khởi hành :  phạt 100% trên tổng giá tour. 

 Các ngày nêu trên chỉ tính theo ngày làm việc 

GHI CHÚ 

 Khách mang quốc tịch Việt Nam, Singapore, Philippin, Lào, Malaysia được miễn visa 
Campuchia. 

 Trong trường hợp Quý khách không đươc̣ xuất cảnh và nhập cảnh vì những lý do cá nhân, công 

ty sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu những chi phí phát sinh cũng như không hoàn trả 

tiền tour (trường hợp khách không đi được). 

 Trình tự các điểm tham quan có thể thay đổi do những sự cố khách quan như: thời tiết, giao 

thông…nhưng vẫn đảm bảo đi đủ các điểm đã ghi trong chương trình. 

 Trong những trường hợp bất khả kháng như: khủng bố, bạo động, thiên tai, sự thay đổi lịch trình 

của hàng không, tàu hỏa… công ty sẽ chủ động thay đổi lộ trình đi hoặc hủy tour vì sự thuận 

tiện và an toàn của Khách Hàng và không chịu trách nhiệm bồi thường cho những chi phí 

phát sinh. 
 Giấy tờ tùy thân như Passport, Visa ; tiền bạc ; tài sản quý giá … Quý khách tự giữ lấy, tốt nhất 

nên gửi ở lễ tân khách sạn phòng những trường hợp rủi ro. Công ty không chịu trách nhiệm cho 

bất kỳ trường hợp Quý Khách làm thất lạc giấy tờ hay mất mát tài sản cá nhân nào. 

THÔNG TIN CẦN BIẾT KHI ĐI DU LỊCH CAMPUCHIA 

 1. Thời gian và địa điểm tập trung: 
 Sáng ngày khởi hành Quý Khách vui lòng tập trung tại điểm hẹn 4h30. Đúng 5h00 xe sẽ khởi 

hành, Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách tập trung không đúng giờ. 

 Cẩn thận hành lý mang theo, tốt nhất nên cho vào hầm xe ngay khi gặp Trưởng Đoàn. 

 Thông tin liên hệ: Trưởng đoàn: sẽ liên lạc và cung cấp số điện thoại cho Quý Khách vào buổi 

chiều trước ngày khởi hành 1 ngày. 

 

 



 

 

2. Chuẩn bị trước chuyến đi: 
 Quý khách vui lòng mang theo Hộ chiếu (bản gốc), nếu là Việt Kiều hay khách Nước Ngoài 

mang thêm 2 ảnh 4x6 để làm visa tái nhập Việt Nam. 

 Hành lý gọn nhẹ cho 4 ngày, nên chia làm 2 loại: hành lý xách tay để những đồ vật dụng cần 

dùng khi trên xe, hành lý gửi trong hầm xe nên để trong vali vừa phải và tránh lấy ra lấy vào dễ 

nhầm lẫn và thất lạc. 

 Công ty có chuẩn bị hộp y tế nhưng quý khách nên mang theo các loại thuốc thường dùng quen 

với thể chất của mình, hoặc các loại thuốc điều trị riêng (trường hợp khách đang điều trị bệnh). 

3. Thông tin và liên lạc: 
 Campuchia và Việt Nam cùng múi giờ. 

 Tiền tệ Campuchia: 1 usd đổi được khoảng 4200 ria; 1000 ria đổi được 5400 vnđ; usd được sử 

dụng rộng rãi tại Campuchia. 

 Phương tiện đi lại chủ yếu là Tuk Tuk khoảng 5 usd/giờ/4 người; xe ôm (mô tô 

đúp) khoảng 1 usd/lượt/người. 

 Gọi điện từ Việt Nam sang Campuchia: 00.855.xxxxxxx 

 Gọi điện từ Campuchia về Việt Nam: số bàn 00.84.8xxxxxxx; Số di động: 00.84.”số di động 

bỏ số 0 ở đầu” 

Quý khách nhớ lấy số điện thoại của Hướng Dẫn Viên địa phương và của Trưởng Đoàn. 

Khi đi ra ngoài Quý Khách nhớ mang theo name Card của khách sạn để tiện việc đi lại. 

4. Hải quan: 
 Hải quan Việt Nam qui định: không được mang quá 3.000 usd tiền mặt (hoặc 

10.000.000VNĐ) khi xuất cảnh và phải khai báo với hải quan. Mua hàng được miễn thuế khi 

trị giá từ 300 usd trở lại. Không được mang theo quá 300gr nữ trang. 

 Quí khách có mang theo Camera vui lòng khai báo trong tờ khai hải quan để không bị đánh 

thuế khi nhập cảnh Việt Nam. 

 Nếu có mang theo băng đĩa phải được kiểm duyệt trước khi mang ra nước ngoài. 

5. Thời tiết và trang phục: 

 Thời tiết Campuchia giống như Miền Nam nước ta, 2 mùa mưa và nắng nhưng mưa ít, nắng 

nóng kéo dài, Quý Khách nên mang theo trang phục và các vật dụng chống nắng phù hợp. 

 Nên mang theo giầy thể thao hoặc dép có quai hậu để tiện đi lại tham quan trong các điểm có 

khuôn viên rộng như. 

6. Ăn uống – giải trí – mua sắm: 

 Khẩu vị các món ăn ở Campuchia tương tự như miền Nam nên Quý Khách có thể an tâm. 

Trường hợp ăn chay, ăn kiêng vui lòng báo trước khi đăng ký tour. 

 Sinh hoạt ăn uống bên ngoài cũng giống như ở Việt Nam nên Quý Khách có thể thưởng thức 

ẩm thực ngoài chương trình, nhưng nên chọn những quán thoáng mát và vệ sinh. 

 Khi mua sắm tại địa phương Quý Khách có thể trả giá. 

 Buổi tối đi chơi khá an toàn, nhưng nên tránh đi một mình và đi ở những nơi vắng vẻ, có thể 

đi theo nhóm bằng xe Tuk Tuk rất thú vị và vui vẻ. 

 Quý Khách có thể đến những khu giải trí về đêm như: các sòng bài (sòng bài Nagar nổi tiếng 

ở Phnom Penh), khu phố Tây Ba Lô, các quán cà phê nhạc, khu phố ăn uống…HDV địa 

phương hoặc Trưởng Đoàn sẽ chỉ dẫn cho Quý Khách. 



 

 

7. Lưu ý chung: 

 Để tour được trọn vẹn, Quý Khách vui lòng thực hiện theo sự quản lý của HDV địa phương 

và Trưởng Đoàn về giờ giấc tập trung, tham quan…   

 Khi tham quan Quý Khách vui lòng đi tập trung theo đoàn (HDV cầm cờ đoàn du lịch) để 

nghe thuyết minh và tránh bị lạc đoàn. 

 Buổi tối khi đi chơi vui lòng gửi lại Passport và các vật dụng, tư trang quý giá, tiền bạc tại lễ 

tân khách sạn. Công ty không chịu trách nhiệm cho mọi mất mát cá nhân trong bất kỳ trường 

hợp nào. 

 Quý Khách cẩn thận khi đi lại trong điểm tham quan, không được đứng, leo trèo ở những nơi 

không an toàn. Cẩn thận khi đi lại trên đường, qua đường. Những gia đình có trẻ em vui lòng 

quan sát và trông giữ các bé cẩn thận. 

 


