
CAMBODIA 2017 

Cao Nguyên BOKOR- Đảo Kohrong Samloem-

Biển Sihanouk Ville – Phnom Penh- Naga world 

 

 
 

 

Thời gian :3 ngày 3 đêm 

Phương Tiện : đi về bằng xe 

Khởi hành: Tối thứ 5 hàng tuần 

Điểm đón: 

1. 367 Tân Sơn, Phường 15, Quận Tân Bình 

2. Nhà văn hóa Thanh Niên – Số 4, Phạm Ngọc Thạch. 

3. Công viên Phú Lâm – Bến xe Miền Tây. 

 

Ngày 1: HCM- HÀ TIÊN  

20h00:Xe đón quý khách tại điểm hẹn,khởi hành đi Hà Tiên Trên đường đoàn đi qua thành phố Mỹ Tho, Sa Đéc, 

phà Vàm Cống, thành phố Long Xuyên, Châu Đốc. Quý khách nghỉ đêm trên xe. 

 

Ngày 2: XÀ XÍA- BIỂN SIHANOUKVILLE – ĐẢO KOHRONG SAMLOEM (Sáng, trưa, tối) 

 

5h00: Đến Hà Tiên, đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng và tự do nghỉ ngơi.  

6h00:Đến cửa khẩu Xà Xía đoàn làm thủ tục xuất cảnh Việt Nam và nhập cảnh vào vương quốc Campuchia qua 

cửa khẩu Prek Chak - Dịch vụ VIP. 

Tiếp tục hành trình với phố biển Sihanoukville,thành phố nổi tiếng xing đẹp với bờ biển dài và sầm uất của 

Capuchia. 

10h00:Xe đưa đoàn đến bến cảng, lên Du thuyền khởi hành ra đảo Kohrong Samloem. Quý khách sẽ tham gia 

các chương trình đặc sắc khi lên tàu, tham gia lặn biển, thư giãn trên boong khi đang thưởng thức âm thanh vui 

nhộn. Tàu dừng tham quan Đảo Koh Thas tại đây quý khách còn có thể tham gia các hoạt động vui chơi như: 

tắm biển, lặn biển bằng ổng thở,…(công ty sẽ hỗ trợ những dụng cụ cần thiết cho khách) hoặc quý khách còn có 

thể Câu cá trên tàu.  

Đoàn dùng party trên tàu 



Đến Đảo Kohrong quý khách tự do khám phá và hòa mình trong làng nước mát với bãi biển đẹp nhất Đông Nam 

Á. Đến đây, quý khách có thể tự do khám phá rừng trên đảo, phơi mình trên bãi biển, cùng nhau nghe nhạc, 

thưởng ngoạn nét hoang sơ của Kohrong, các trò chơi trên biển rất thú vị và hấp dẫn. 

14h00: Kết thúc chương trình, đoàn khởi hành về lại Sihanoukville, đến khách sạn 3 sao nghỉ ngơi tự do. 

16h30:Đoàn tham quan tượng đài lịch sử biểu trưng của thành phố - Đài Độc Lập – Tượng Sư Tử Vàng. 

Tham quan chùa Hạ - một ngôi chùa có kiến trúc phật giáo Campuchia đặc sắc. 

Đưa đoàn đi dùng cơm tối, sau đó nghỉ ngơi tự do tại sihanoukville. 

Các chương trình quý khách tự túc khám phá thành phố biển về đêm như: 

- Đi xe tuktuk ngắm cảnh biển và dạo khu phố Tây, mua sắm quà lưu niệm của thành phố biển. 

- Đi Casino thử vận may. 

- Tham gia vào hoạt động về đêm của dân địa phương trên bãi biển sôi động với các chương trình xem biểu diễn 

múa lửa + thả đèn lồng cầu an & đốt pháo hoa trên bãi biển 

- Mua hàng tại siêu thị miễn thuế. 

-Tự do trãi nghiệm,thưởng thức các món ăn truyền thống trên đường phố. 

NGÀY 3: BIỂN SIHANOUKVILLE- CAO NGUYÊN BOKOR- PHNOM PENH- NAGA WORLD (Sáng, 

trưa, tối) 

Trước 7 giờ quý khách có thể tự do dạo phố tận hưởng khí hậu mát mẻ của thành phố biển Sihanoukville, 

7h00: Quý khách dùng Buffet sáng tại khách sạn, quý khách làm thủ tục trả phòng. 

8h00:Đoàn khởi hành đến với cao nguyên Bokor, hay còn gọi là núi Tà Lơn, nơi quanh năm được che phủ lớp 

sương khói huyền hoặc và bí ẩn. Tìm hiểu các phế tích lộng lẫy thời thuộc Pháp 

Đoàn tham quan Chùa Năm Thuyền, tượng thánh nữ Ya Mao ( hay còn gọi là thánh nữ Tà Mao) 

Tham quan Casino Thansur Bokor là khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp do Tập đoàn Sokimex của 

Oknha Sokung, một người Khmer gốc Việt, làm chủ đầu tư. 

Quý khách có thể thỏa thích phóng tầm nhìn ra khắp cao nguyên xanh mát, vùng biển Kampot xanh mờ ẩn hiện 

hình dáng đảo ngọc Phú Quốc của Việt Nam.  

Nếu Việt Nam tự hào với điểm đến Đà Lạt, thì Campuchia cũng hanh diện không kém với cao nguyên Bokor 

duyên dáng. 

Đến với Bokor sẽ tận hưởng không khí trong lành và mát mẻ rất dễ chịu nơi đây. 

11h00: Đoàn tiếp tục đến Kampot – dùng cơm trưa tại nhà hàng. 

Tham quan tượng đài Kampot – Trái sầu riêng – Con Ngựa Trắng 

13h00: Xe đưa đoàn khởi hành đến với thủ đô Phnom Penh, trên đường đi, quý khách ngắm cảnh và nghe HDV 

thuyết minh về những địa danh đã đi qua, tìm hiểu them về văn hóa bản địa của nước bạn. 

17h30: Đến Phnom Penh, quý khách dùng buổi tối tại Nhà Hàng. Sau đó đưa đoàn tham quan song bài lớn nhất 

của Campuchia – Naga World 



Sau đó, về Khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi 

Buổi tối: Quý khách tự do khám phá thủ đô Phnom Pênh về đêm như: 

- Đi xe Tuktuk dạo khu phố Tây và thủ đô về đêm. 

- Khám phá ẩm thực đường phố của thủ đô, tìm hiểu nét văn hóa của nước bạn. 

- Vào Casino thử vận may 

- Café, bar  

Ngày 4: PHNOM PENH- LẨU BĂNG CHUYỀN- HỒ CHÍ MINH (Sáng, trưa) 

7h00: Quý khách Buffet sáng tại khách sạn. 

8h00: Quý khách trả phòng, xe đưa đoàn tham quan chụp hình tai tượng đài tưởng niệm: Việt Nam- Campuchia, 

Quảng trường Độc Lập. 

9h00: Quý khách có thể tham quan chợ Mới tại Thủ Đô Phnom –Penh hoặc tham quan Hoàng Cung, Chùa 

Vàng, Chùa Bạc. 

11h00: Xe đưa đoàn dùng buổi trưa với lẩu bang chuyền tại nhà hàng, quý khách nghỉ ngơi thư giãn.Chào tạm 

biệt Thủ Đô Phnom Penh và đất nước bạn Campuchia 

12h30: Đoàn khởi hành về lại Hồ Chí Minh, trên đường, quý khách sẽ ghé siêu thị mua quà, đến Mộc Bài, công 

ty làm thủ tục nhập cảnh về lại Việt Nam 

18h00: Đến Hồ Chí Minh, trả khách tại điểm hẹn, chia tay và hẹn gặp lại quý khách. 


