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NGÀY 01:  TPHCM - KOMPONG CHAM - SIEM REAP  493km      

 Buổi Sáng:    
04h30: Xe và hướng dẫn của VIETKITE đón khách tại Bưu Điện Thành 

Phố hoặc BV Gia Định khởi hành đi Cambodia. 
06h30: Đoàn dùng điểm tâm tại Trảng Bàng (đặc sản bánh canh giò 

heo).  
08h00: Đến cửa khẩu Mộc Bài làm thủ tục xuất nhập cảnh. Tiếp tục 

hành trình đến Siem Reap. Sau khi vượt qua Sông Mekong 
trên cầu Nhật Bản. 

 Buổi Chiều: 
12h30:Đoàn dùng cơm trưa tại Thị Trấn Kompong Cham. Trên đường đến Angkor đoàn ghé Núi 

Cô, Núi Cậu để ngắm nhìn toàn cảnh Thị Trấn Kompong Cham bình yên soi mình bên 
dòng sông Mekong và chiêm bái các ngôi chùa Cổ Kính xung 
quanh. Tiếp tục hành trình đến Angkor, Qua tỉnh Kompong 
Thom nằm bên Biển Hồ, Đoàn dừng lại trên  ầ    ng, một cây 
cầu đá được xây dựng với phương pháp thủ công từ trên 
1000 năm trước và vẫn còn đang sử dụng đến ngày nay. 

18h00: Đến Siem Reap. Ăn tối, nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. 

 
NGÀY 02:  SIEMREAP – ANGKOR  

 Buổi Sáng 
06h00: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. 
07h00: Đoàn khởi hành tham quan Quần thể Angkor: Vào cửa nam Angkor Thom, nguyên là 

Hoàng cung  của Vương triều Angkor từ Thế Kỷ thứ 10 với Tượng Bayon 4 mặt khổng lồ, 
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. Quảng Trường đấu voi… 

 Buổi Chiều: 
12h00: Đoàn dùng cơm trưa. Sau đó đoàn về khách sạn nghỉ ngơi. 
14h00: Tham quan đền Ta prohm - nơi có những cây Tùng với những bộ rễ độc đáo bám vào 

tường Đền sống hàng trăm năm, từng được Hollywood chọn làm bối cảnh cho Phim Tomb 
Raider  “ BÍ MẬT NGÔI MỘ CỔ ”. Đền Angkor Wat, được xây dựng cách đây 1000 năm, 
UNESCO công nhận là Kỳ quan thứ 7 trên thế giới. Cuối cùng, cùng leo lên Đ i Ba 
Kheng (cao 68m) nơi tương truyền còn  ưu dấu chân Thần xây dựng Angkor để ghi khắc 
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giây phút hoàng hôn cực đep. Ăn tối Buffet tại nhà hàng, thưởng thức Vũ điệu Apsara. Tối 
tự do khám phá khung cảnh huyền bí của Thành phố Đến đài cổ kính.  

 

NGÀY 3:  SIEMREAP  - PHNOMPENH      314km                                             
 Buổi Sáng: 

06h00 : Quý khách dùng điểm tâm sáng, đòan khởi hành trở về PhnomPenh bằng xe.  
12h30: Đến Phnompenh. Đoàn dùng cơm trưa, nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi. 
15h00: Tham quan Hoàng cung - nơi ở và làm việc của Nhà Vua, viếng Chùa Bạc (còn gọi là 

Chùa Vàng) với nền Chùa được lót bởi 5329 viên gạch bằng bạc, mỗi viên nặng 1,1kg. Nơi 
thờ Tượng Phật bằng vàng ròng nặng 90kg có đính 2086 viên kim cương, một tượng Phật 
khác bằng Ngọc bích cao gần 1m. Rời Hoàng Cung đoàn  Tượng đài Độc lập, đài Q ân 
Việt Nam tình nguyện chụp ảnh  ưu niệm tại Quảng trường Sông 4 mặt trước Thành 
Vua. 

 Buổi Tối: 
19h00: Đoàn dùng cơm tối tại Thủ Đ . Sau đó tham quan và giải trí tại Casino Naga  (lớn nhất 

Thủ đ  Phnom Penh). Sau đó đoàn về lại khách sạn nghỉ ngơi tự do. 
 

NGÀY 04 :  PHNOM PENH  - TP.HCM      238km    

 Buổi Sáng: 

07h00: Quý khách dùng điểm tâm sáng và làm thủ tục trả phòng khách sạn. 
08h00: Khởi hành tham quan mua sắm tại chợ Phsa Thmey (chợ Lớn Mới) hoặc Chợ Orussey (chợ Cây 

Tre),mua sắm đặc sản và đồ  ưu niệm Campuchia. 
11h00:Dùng Buffet tại Phnom Penh. Sau đó khởi hành về biên giới (cửa khẩu Mộc Bài) làm thủ 

tục nhập cảnh,  
20h30 Đến TP.HCM. Kết thúc chuyến tham quan. HDV VIETKITE chia tay Quý khách và hẹn gặp 

lại. 
 

Chương Trình Có Thể Thay Đổi Theo Yêu Cầu Của Quý Khách. 
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