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CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH SIEM REAP- PHNOMPENH 4N3Đ 

KHÁM PHÁ ANGKOR HUYỀN BÍ  

(Liberty Travel đồng liên kết tổ chức) 

Phương tiện: Xe Ôtô  

Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần  

  
  

  

NGÀY 01: TP.HCM – SIEM REAP (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)  

05h00: Hướng dẫn viên LibertyTravel đón Qúy khách tại điểm hẹn khởi hành đi Campuchia.   

Qúy khách dùng bữa sáng tại Trảng Bàng – Tây Ninh với đặc sản bánh canh nổi tiếng. Sau đó, Quý 

khách làm thủ tục cửa khẩu Bavet (Mộc Bài) biên giới Việt Nam – Campuchia nhập cảnh vào đất nước 

chùa tháp.   

09h00: Tiếp tục hành trình. 11h30 đoàn tới tỉnh Prey Veng đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng địa 

phương.   

13h00: tiếp tục khởi hành đi Siem Riep. Quý khách dừng chân tham quan và chụp hình cây cầu xây 

dựng từ ngàn năm đã được Unesco công nhận .Thưởng thức món bánh bò thốt nốt thơm ngon đặc 

trưng của dân tộc Khơ-Me (chi phí tự túc).  

17h00: Đoàn tới Siem Reap, nhận phòng nghỉ ngơi, dùng cơm tối ở nhà hàng tại Siem Riep. Tự do khám  



 

phá Siem Reap về đêm.  

NGÀY 02: KHÁM PHÁ SIEM RIEP HUYỀN BÍ  (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)  

06h30: Dùng bữa sáng Buffet tại khách sạn. Xe đưa đoàn đi tham quan (chưa bao gồm):   

- Cổng nam Angkor Thom, một ngôi đền cổ rộng lớn với những điêu khắc và hoa văn độc đáo trên 

từng cm2 gắn liền với sự tích văn hoá và phát triển của dân tộc Khmer. Tham quan Đền Bayon 4 mặt 

với những nụ cười bí ẩn  

- Quảng Trường Đấu Voi; Cung điện của Đức Vua từ thế kỉ thứ 12….   

- Đền Angkor Wat, một trong những kì quan của thế giới. Tham quan Ta Pruhm - một phế tích kinh 

thành Khmer cổ với những cây đại thụ hình thù kì quái là nơi được Hollywood chọn làm phim 

trường khởi quay bộ phim Bí Mật Ngôi Mộ Cổ, và một số đền đài khác trong khu vực… Mua quà lưu 

niệm mang dấu ấn đặc trưng Angkor.   

12h00: Quý khách dùng cơm trưa và nghỉ ngơi.  

Quý khách chinh phục đỉnh đồi Bakheng cao 65m ngắm cảnh đền Angkor vĩ đại.  

18h00: Quý khách dùng bữa tối Buffet thịnh soạn tại nhà hàng và thưởng thức chương trình ca múa 
nhạc Apsara truyền thống với vũ công trong vũ điệu tiên nữ uyển chuyển. Chụp hình lưu niệm với các 
vũ công xinh đẹp. Tự do khám phá Siêm Riệp  

NGÀY 03 : SIEM REAP –PHOMPENH (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)  



06h30: Dùng bữa sáng Buffet tại khách sạn, sau đó đoàn khởi hành về Phnompenh. Trên đường đoàn 

dừng tại chợ Côn trùng, thưởng thức các loại đặc sản: nhện, châu chấu, dế...chiên, trứng vịt hồng 

đào...Đến thủ đô Phnompenh, dùng cơm trưa & nhận phòng khách sạn  

14h00: Đoàn tham quan (tự túc):  

- Hoàng Cung Campuchia nơi sinh sống và làm việc của Hoàng Gia đương đại,   

- Chiêm ngưỡng và cầu may mắn tại Chùa Vàng Chùa Bạc rực rỡ với Ngọc Lục Bảo nổi tiếng của 

Campuchia và Thái Lan, tượng Phật Vàng nặng 90 kg với hơn 2000 viên kim cương đính kèm.   

- Tham quan và chụp hình tại: tượng đài tưởng niệm Việt Nam – Cambodia, Quảng Trường Độc Lập và 

dinh thự thủ tướng Hunsen.  

17h00: Về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi, dùng bữa tối. Sau đó tham quan và thử vận may tại Casino 

Naga World 5 Sao đẹp và sang trọng bật nhất Campuchia.  

Về khách sạn, tự do khám phá thủ đô Phnompenh về đêm.  

 

NGÀY 04 : PHNOMPENH – TP. HCM (Ăn: Sáng, Trưa)  

07h00 Đoàn dùng Buffet sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng  

08h00 Khởi hành tham quan và mua sắm tại Chợ trung tâm Thủ đô Phnompenh.  

Xe đưa đoàn dùng buổi trưa tại Nhà hàng. Chia tay Thủ đô PhomPenh, đất nước Campuchia.  

Khởi hành về lại HCM. Trên đường đoàn dừng chân tại siêu thị Mini mua quà lưu niệm, tiếp tục lịch 

trình về Mộc Bài. HDV sẽ giúp khách làm thủ tục về lại Việt Nam. Sau đó xe đưa du khách trở về điểm 

đón ban đầu kết thúc chương trình tham quan, chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong những hành 

trình khác của Du lịch Liberty Travel.   

Thứ tự chương trình tour có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế  

song vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan  

GIÁ TOUR: 2,750,000 trọn gói  

GIÁ TOUR BAO GỒM  

Vận chuyển  Xe đời mới máy lạnh, đón – trả khách theo chương trình, chạy thẳng Campuchia  



Lưu trú  

Khách sạn tiêu chuẩn:  

- Siem Reap (4 sao): Goldiana, Angkor Rivira, Smiling, Starry, Lucky , Linratanak, …  

- Phnomphenh (3 sao): Rain Rock, Kiriroom Crystal, Town View, …  

Phòng 02 khách, nếu khách đi lẻ, Liberty Travel tìm khách ghép, trường hợp không có 
khách lẻ để ghép, khách hàng phụ thu phòng đơn theo quy định.  

Ăn uống  
Điểm tâm: 04 buổi (03 buổi buffet tại Khách sạn)  

Ăn chính (01 lẩu băng chuyền): 04 buổi trưa, 03 buổi tối  

Bảo hiểm  10,000 USD/Trường hợp  

HDV  Trưởng đoàn Liberty Travel, nhiệt tình, vui vẻ phục vụ đoàn suốt tuyến.  

Quà tặng  Khăn lạnh, Nước suối, Nón du lịch  

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM  

Chi phí cá 
nhân  

Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng (tính từ ngày kết thúc tour)  

Giặt ủi, điện thoại,ăn uống ngoài chương trình  

 

 
Phụ thu phòng đơn: 70 USD/khách (Lễ/Tết phụ thu 100 USD/khách)  

Vé tham 
quan 

Vé tham quan Angkor 37 + 2$ tiền vận chuyển = 700,000VNĐ. Trong trường hợp khách 

muốn tham quan quần thể Angkor Wat sẽ đóng thêm khoản phí này  

Vé tham quan Hoàng Cung (chùa Vàng, Bạc) 12 $ =300,000VNĐ. Trong trường hợp khách 
muốn tham quan quần thể chùa vàng chùa Bạc sẽ đóng thêm khoản phí này 

Tip HDV  3 USD/khách/ngày  

Thuế VAT  10% (nếu yêu cầu xuất Hóa đơn)  

Visa  
Đối với khách Hộ chiếu nước ngoài: Visa Campuchia 880,000 VND/khách, Visa tái nhập  

Việt Nam: 1,760,000 VND/khách  

QUY ĐỊNH VÉ TRẺ EM (Phụ thu Lễ/Tết như người lớn)  

Trẻ dưới 2 
tuổi  

Thu phí Bảo hiểm DL và Cửa khẩu 400,000 VND/bé.  

Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan (nếu có) cho bé. Hai 
người lớn chỉ kèm 01 trẻ em dưới 2 tuổi, em thứ 02 trở lên phải mua 50% vé tour.   



Từ 2-dưới 5 
tuổi  

50% vé tour.   

Bao gồm các dịch vụ ghế ngồi trên xe và ngủ chung với gia đình. Hai người lớn chỉ được 
kèm 01 trẻ em từ 2 đến dưới 5 tuổi, em thứ 02 trở lên phải mua 75% vé tour.  

Từ 5-dưới  

11 tuổi  

75% vé tour.   

Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với gia đình. Hai người lớn 
chỉ được kèm 01 trẻ em từ 5 đến dưới 11 tuổi, em thứ 02 trở lên phải mua suất người 
lớn.  

Trẻ 11 tuổi   Vé người lớn, tiêu chuẩn như người lớn  

Trẻ em muốn có tiêu chuẩn phòng: 100% vé tour  

LƯU Ý  

Mỗi đợt khởi hành tối thiểu 15 khách. Trong trường hợp số lượng khách không đủ để khởi hành 
LibertyTravel sẽ thông báo trước 03 ngày khởi hành, qúy khách sẽ được dời ngày khởi hành vào đợt 
gần nhất (LibertyTravelsẽ không dời quá 02 lần)  

Khi đăng ký, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ Họ tên, Số Passport, Ngày hết hạn Passport và 

Ngày, tháng, năm sinh.  

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.  

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 hủy do thời tiết, sự cố kỹ thuật ... dẫn đến tour không thể thực hiện tiếp 
tục được, LibertyTravel 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.  

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR (Tính theo ngày làm việc)  



Trường hợp thay đổi lịch đã đặt, khách hàng phải thông báo trước 10 ngày (hỗ trợ khách 01 lần thay 

đổi).  

Nếu khách đã đặt tour nhưng không đến voucher sẽ bị hủy và không còn giá trị.  

Huỷ tour trước 07 ngày khởi hành mất 50% giá vé.  

Hủy tour trước 05 ngày khởi hành mất 75% giá vé.  

Huỷ tour trước 04 ngày khởi hành mất 100% giá vé.  

TOUR DỊP LỄ: không hỗ trợ hủy tour, nếu hủy tour sẽ mất 100% giá vé.   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  


	Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

