Chương trình du lịch Campuchia

BIỂN SIHANOUK VILLE – KOHRONG – NÚI BOKOR
Thời gian: 3 Ngày – 2 Đêm
Các ngày khởi hành: 09/06 & 21/07
Phương tiện: đi về bằng xe ô tô
Khởi hành tại Cà Mau
Giá tour: 3.790.000 VNĐ/Khách

Ngày 01: CÀ MAU - XAXIA – BOKOR – SIHANOUK VILLE (Ăn ba bữa)
01:30: Xe và hướng dẫn viên Vietravel đón Quý khách tại Vietravel Cà Mau khởi hành đến cửa khẩu Xà Xía.
Quý khách dùng điểm tâm trên đường đi. Đến Cửa khẩu Xà Xía, Quý khách làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu để đến
với đất nước Campuchia xinh đẹp.
Đoàn khởi hành lên Núi Bokor (hay còn gọi là Núi Tà Lơn) - nơi có khí hậu trong lành và mát lạnh (nhiệt độ trung bình
không quá 20 độ trong ngày). Tham quan Đền thờ bà Pênh, Casino 4 sao, chùa Năm Thuyền một ngôi chùa cổ kính
được xây dưới thời vua Monivong , nhà thờ công giáo cũ kỹ nhưng lại có nét kiến trúc độc đáo say đắm lòng người, tận
hưởng không khí trong lành mát lạnh tại Casino thansur highland bokor.
Đoàn sẽ dùng cơm trưa trong khuôn viên của Resort Thansur Highland Bokor.
Đoàn tiếp tục khởi hành đi đến Sihanuk Ville. Đến Sihanuk Ville nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi
Nghỉ đêm tại Sihanuk Ville.
Tối: Quý khách tự do dạo phố biển về đêm.

Ngày 02: SIHANOUK VILLE – ĐẢO KOH RONG SAMLOEM (Ăn ba bữa)
Quý khách dùng buffet sáng tại khách sạn. xe đưa đoàn đến bến cảng, lên tàu khởi hành ra đảo Kohrong Samloem.
Quý khách sẽ tham gia các chương trình đặc sắc khi lên tàu Party boat, tham gia lặn biển, thư giãn trên boong khi đang
thưởng thức âm thanh vui nhộn. Tàu sẽ dừng tại Đảo Koh Tas - tại đây Quý khách có thể tham gia các hoạt động thú vị
như: nhảy cầu tàu, lặn biển bằng ống thở, câu cá, ... (chi phí tự túc) Đến Đảo Kohrong Samloem quý khách tự do khám
phá và hòa mình trong làng nước mát. Đoàn dùng bữa trưa trên tàu. Buổi chiều: Đoàn lên du thuyền trở về đất liền, chia
tay với đảo Koh rong Samloem biển xanh – cát trắng, quý khách trở về khách sạn nghỉ ngơi. Dùng cơm tối tại nhà hàng.
Tự do nghỉ đêm tại Sihanoukville

Ngày 03: SIHANOUK VILLE – XAXIA – CÀ MAU (Ăn ba bữa)
Sau khi làm thủ tục trả phòng khách sạn. Quý khách dùng buffet sáng tại nhà hàng. Xe đưa Quý khách đi Chợ Phsar
Lue tham quan mua sắm, chụp ảnh lưu niệm cùng với Tượng Sư Tử Vàng - biểu tượng của thành phố biển
Sihanoukville. Đoàn về đến Cà Mau. Xe đưa đoàn trở về điểm đón ban đầu. Hướng dẫn viên Vietravel nói lời tạm biệt
Quý khách và hẹn Quý khách trong những chuyến du lịch tiếp theo.

GIÁ TOUR GHÉP ĐOÀN
Tiêu chuẩn Giá tour người lớn
Khách sạn
3*

3,790,000 VNĐ

Giá tour trẻ em

Giá tour trẻ nhỏ

Từ 2 – dưới 12 tuổi

Dưới 2 tuổi

2,842,0 00 VNĐ

1,137,000 VNĐ

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TOUR:
- Hộ chiếu của Quý khách phải còn thời hạn trên 6 tháng tính đến ngày về.
- Quý khách vui lòng đóng tiền cọc 2.000.000 VNĐ ngày thường và 3.000.000 VNĐ/khách đối với ngày lễ, tết để giữ
chỗ. Sau khi đóng cọc Vietravel sẽ xác nhận với Quý khách số thứ tự chỗ ngồi trên xe.
- Giá trẻ em áp dụng từ 2 tuổi cho đến dưới 12 tuổi.
- Nếu yêu cầu ở phòng đơn, Quý khách vui lòng thanh toán tiền phụ thu.
- Trường hợp khách quốc tịch nước ngoài, phụ thu phí visa Campuchia 770.000 VNĐ/khách và nộp 2 hình (4*6). Và nếu
khách có visa Việt Nam một lần (single entries) thì phụ phí làm visa tái nhập Việt Nam 1.480.000 VNĐ/khách (nộp 01
ảnh 4x6 phông trắng)
- Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour.
- Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel document (chưa nhập quốc tịch) vui lòng thông báo với nhân viên bán tour
ngay thời điểm đăng ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy tờ có liên quan (nếu có).
- Quý khách chỉ mang thẻ xanh (thẻ tạm trú tại nước ngoài) và không còn hộ chiếu VN còn hiệu lực thì không đăng ký
du lịch sang nước thứ ba được.
- Quý khách dưới 16 tuổi phải có Bố Mẹ hoặc người nhà trên 16 tuổi đi cùng. Trường hợp đi với người nhà phải nộp kèm
giấy ủy quyền được chính quyền địa phương xác nhận (do Bố Mẹ ủy quyền dắt đi tour).
(Đối với các tour khởi hành trong các dịp Lễ, Tết. Quý khách vui lòng thanh toán hết trước 30 ngày so với ngày khởi
hành).
GIÁ TOUR BAO GỒM:
- Khách sạn 3* (phòng hai người).
- Ăn uống, tham quan và vận chuyển như chương trình.
- Hướng dẫn viên suốt tuyến.
- Bảo hiểm du lịch.
Đặc biệt,Vietravel tặng thêm cho mỗi du khách phí Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường tối đa là 210.000.000 VNĐ cho
nhân mạng và 21.000.000 VNĐ cho hành lý.
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
- Hộ chiếu.
- Nước uống (bia rượu trong bữa ăn), điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định của hàng không.
- Thuốc men, bệnh viện… và chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình.
TIỀN BỒI DƯỠNG:
- Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương (70.000 VND/khách/ngày).
GIÁ TOUR TRẺ EM:
- Trẻ em dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn (không có chế độ giường riêng).
- Trẻ em từ trên 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 75% giá tour người lớn (không có chế độ giường riêng).

- Trẻ em từ trên 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 90% giá tour người lớn (có chế độ giường riêng).
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn..
Lưu ý: Trong trường hợp chỉ có 1 khách (người lớn) đi với 1 trẻ em dưới 12 tuổi (không có chế độ giường riêng), Quý
khách vui lòng thanh toán thêm để bé có chế độ giường riêng.
CÁC ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: (đối với ngày thường):
- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tuyến du lịch khác trước ngày khởi hành 20: Không mất chi phí.
- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 15-19 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour là
50% tiền cọc tour.
- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 12-14 ngày trước ngày khởi: Chi phí chuyển/huỷ tour là 100%
tiền cọc tour.
- Nếu hủy chuyến du lịch ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là 100% tiền cọc tour.
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 08-11 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 50% trên giá tour du lịch.
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 05-07 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 70% trên giá tour du lịch.
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 02-04 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 90% trên giá vé du lịch.
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 1 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 100% trên giá vé du lịch.
- Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy và chủ nhật.
* Các tour ngày lễ, tết là các tour có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày lễ, tết theo qui định.
CÁC ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: (đối với ngày lễ, Tết)
- Nếu hủy hoặc chuyển sang các tuyến du lịch khác trước ngày khởi hành 30 ngày: Không mất chi phí.
- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 25-29 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour là
50% tiền cọc tour.
- Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch khác từ 20-24 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour là
100% tiền cọc tour.
- Nếu hủy chuyến du lịch ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là 100% tiền cọc tour.
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 17-19 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 50% trên giá tour du lịch.
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 08-16 ngày trước ngày khởi: Chi phí huỷ tour là 70% trên giá tour du lịch.
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 02-07 ngày trước ngày khởi: Chi phí huỷ tour là 90% trên giá vé du lịch.
- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 1 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 100% trên giá vé du lịch.
* Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết.
***Lưu ý khi chuyển/huỷ tour:
- Sau khi đóng tiền, nếu Quý khách muốn chuyển/huỷ tour xin vui lòng mang Vé Du Lịch đến văn phòng đăng ký tour để
làm thủ tục chuyển/huỷ tour và chịu chi phí theo quy định của Vietravel. Không giải quyết các trường hợp liên hệ
chuyển/huỷ tour qua điện thoại.
- Đối với những tour còn thời hạn hủy nhưng đã làm visa, Quý khách vui lòng thanh toán phí visa.
LƯU Ý:
- Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng như không bao
gồm trong chương trình, các điều kiện hủy tour trên biên nhận đóng tiền. Trong trường hợp Quý khách không trực tiếp
đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đăng ký cho
mình.
- Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty.
- Quý khách từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khoẻ để đi du lịch nước ngoài của bác sĩ + giấy
cam kết sức khỏe với Công ty và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khoẻ) đi theo. Ngoài ra, khách trên 75 tuổi
vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour).
- Không nhận khách từ 80 tuổi trở lên.
- Không nhận khách có thai từ 5 tháng trở lên tham gia các tour du lịch nước ngoài vì lí do an toàn cho khách.
- Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng Hàng Không nên trong một số trường hợp giờ bay có thể thay đổi mà
không được báo trước.
- Tùy vào tình hình thực tế, thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ
các điểm tham quan như lúc đầu.
- Vietravel sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp:
+ Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất…
+ Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình.
+ Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay.

Nếu những trường hợp trên xảy ra, Vietravel sẽ xem xét để hoàn trả chi phí không tham quan cho khách trong điều kiện
có thể(sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa…và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ
chi phí nào khác).

Mọi chi tiết xin liên hệ:
PHÒNG KHÁCH LẺ- DU LỊCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
Điện thoại: 07803.55 88 99 Ext: 102, 104
Kim Yến - 0946 44 55 94, Như Hằng – 0913.326.761
Mail: hangkimyen@vietravel.com
Vietravel Ca Mau hân hạnh phục vụ Quý khách
Chất lượng luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi!

