
 

 

Chương trình tham quan 

PHÁP – THỤY SĨ – Ý 

 
Thời gian : 9 Ngày – 8 Đêm 

Khởi hành : 23/1 ( 29 TẾT ) 

Hãng Hàng Không 5* - Turkish Airlines 

Giá tour : 59.900.000Đ 

Giá KM: 50.900.000 Đ 
 NỔI BẬT : 

 Tháp Eiffel – Biểu tượng của Pháp. 

 Nhà thờ Notre Dame Strasbourg – Nhà thờ lớn thứ 4 trên Thế giới. 

 Tham quan Lucern - Thủ đô du lịch của đất nước đắt đỏ Thuỵ Sĩ. 

 Venice – Thành phố Tình Yêu. 

 Tháp nghiêng Pisa. 

 Đấu trường Coloseum. 

 Tòa Thánh Vatican. 

NGÀY 1: TP.HỒ CHÍ MINH – PARIS – PHÁP 
ĂN: TRÊN MÁY BAY, 

TỐI 

Hướng dẫn viên công ty đón Quý Khách tại ga quốc tế sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đáp chuyến bay 

khởi hành đi PARIS. 

Nghỉ đêm trên máy bay. 

NGÀY 2: PARIS – THAM QUAN ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI 



 

 

Quý khách hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle, làm thủ tục nhập 

cảnh, dùng cơm trưa.  

Khởi hành tham quan: 

 Arc De Triomphe – Khải Hoàn Môn - Là một công trình kiến 

trúc biểu tượng cho lịch sử nước Pháp, cổng vòm này luôn sừng 

sững tráng lệ giữa thành phố với kiến trúc vòm độc đáo. Tại Khải 

Hoàn Môn còn khắc tên của hàng trăm Danh Tướng đã điều khiển 

Đại Quân Pháp trong các chiến công của thời đại Napoléon. 

 Điện Invalides - một công trình phức hợp nằm ở quận 7, được 

vua Louis XIV cho xây dựng cuối thế kỷ 17 để làm bệnh viện 

quân đội hoàng gia. Đây cũng là nơi an nghỉ của hoàng đế 

Napoleon Bonaparte cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác như 

Vauban, Napoleon II, Turenne,…  

 Tháp Eiffel - Một công trình kiến trúc bằng thép nằm bên sông 

Seine, được xem như là biểu tượng của nước Pháp và là công 

trình kỷ niệm 100 năm cách mạng Pháp (tham quan bên ngoài).  

 Viện Bảo Tàng Louvre – Nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật 

tuyệt tác nhất của thế giới: tượng nữ thần sắc đẹp Venus, bức tranh 

nàng Mona Lisa (tham quan bên ngoài). 

Quý khách dùng bữa tối. 

 Nghỉ đêm Paris. 

NGÀY 3: PARIS  – STRASBOURG ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI 

Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng, khởi hành 

đi Thành phố Strasbourg, một thành phố nổi tiếng của Pháp. 

Đến Strasbourg, Quý khách tham quan : 

 Nhà thờ Notre Dame - nhà thờ lớn thứ tư trên thế giới, được xây 

bằng đá sa thạch màu hồng của vùng Voges. Các kiến trúc sư phải 

mất hơn bốn thế kỷ mới hoàn thành kiệt tác nghệ thuật kiến trúc 

Gothic này. 

 Quảng trường Place Kléber - Quảng trường lớn nằm giữa trung 

tâm thương mại Strasbourg, điểm lý tưởng cho bạn ngắm người 

qua lại và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những tòa nhà xưa cũ. 

Nghỉ đêm Strasbourg. 

NGÀY 4: STRASBOURG -  LUCERNE ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI 

Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng, Khởi hành đi Lucerne, Quý khách tham 

quan: 



 

 

 Cầu Chapel - nằm tại trung tâm Lucerne và được xem là biểu tượng của thành phố trung cổ này, 

là một kiệt tác với kiến trúc bằng gỗ và mái che đặc trưng. Đây là cây cầu có mái che cổ nhất Châu 

Âu, với nguồn gốc từ tận thế kỷ 14, nối liền hai bờ Phố Cổ và Khu phố Mới của thành phố.  

 Hồ Lucern - một trong bốn hồ nước lớn và đẹp nhất của Thụy 

Sĩ. Qúy khách có thể thả hồn bên bờ hồ thơ mộng, có thể ngắm 

nhìn đàn thiên nga đang thỏa sức nô đùa trên mặt hồ. 

 Mua sắm Socola và đồng hồ Thụy Sỹ. 

Nếu có thời gian, Quý khách có thể tham gia chuyến tham quan Titlis 

- đỉnh núi cao nhất ở miền trung Thụy Sỹ, quanh năm được phủ 

tuyết một màu trắng xóa - Vẻ đẹp quyến rũ, cảnh quan hùng vĩ của 

thiên nhiên khiến bất cứ ai lần đầu đến đây cũng phải say lòng. Giữa 

không gian núi tuyết trập trùng có khối đá trông giống đức Phật đang ngồi nhập định. Ngay cả khi lên 

đỉnh núi vào giữa mùa hè, hơi lạnh vẫn bao phủ xung quanh (chi phí tự túc). 

Nghỉ đêm Lucern. 

NGÀY 5: LUCERN – LUGANO - VENICE ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI 

Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng, khởi hành đi Lugano. Đến Lugano, Quý 

khách tham quan Lugano's Lakeside Parks and Promenade - Công viên cây xanh rộng rãi giáp với hồ 

ở cuối khu vực phía bắc của Lugano, được bao quanh bởi những khu vườn hoa lớn với hàng trăm loài 

hoa, cùng các thảm cỏ dày xanh như nhung. 

Tiếp tục di chuyển về Venice. 

Nghỉ đêm Venice. 

NGÀY 6: VENICE – SAN MARCO - FLORENCE   ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI 

Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. 

Quý khách di chuyển ra bến tàu khởi hành đến Đại Kênh Grand Canal 

tới quảng trường San Marco. Dọc theo các kênh đào ngắm nhìn các kiến 

trúc tuyệt vời và các nhà thờ cổ. 

 Nhà thờ Basilica di San Marco với kiến trúc Byzantine. 

 Cầu Than Thở - nơi nối liền nhà tù cũ tới phòng thẩm vấn trong 

dinh tổng trấn Doge’s. 

 Tham quan và mua hàng lưu niệm tại xưởng thổi thủy tinh nổi 

tiếng  Murano. 

Quý khách còn có thể thưởng thức không gian và cảnh vật Venice trên 

thuyền GONDOLA truyền thống là tiết mục đặc sắc không thể bỏ qua 

 Len lõi trong các kênh rạch, tham quan cầu Rialto nổi tiếng bắt qua 

Đại Kênh (chi phí tự túc). 

Quý khách trở về đất liền.  

Nghỉ đêm Florence. 

NGÀY 7: FLORENCE - PISA – ROME ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI 



 

 

Quý khách dùng điểm tâm tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng, khởi hành 

tham quan: 

 Thánh Đường Duomo II – Một trong những nhà thờ lớn nhất thế 

giới, bên ngoài nhà thờ là kiểu kiến trúc sắc nhọn, mạnh mẽ, còn 

bên trong nhà thờ là thánh đường rộng lớn, được tạo nên bởi các 

mái vòm cong tinh tế, mái vòm của nhà thờ cũng chính là điểm 

nhấn quan trọng bởi trên mái vòm của nhà thờ được trang trí 

những bức hình về Chúa và các vị Thiên Thần vô cùng cùng nghệ thuật. 

 Cây cầu Ponte Vecchio - cây cầu nổi tiếng nhất tại thành phố Florence ở Ý, bắc ngang sông Arno 

- được xem là một trong những cây cầu đẹp nhất thế giới. 

Khởi hành đến Pisa, tham quan: 

 Tháp nghiêng Pisa là tòa tháp chuông tại thành phố Pisa cao 

55,86m. Ngay từ mới bắt đầu xây người ta đã phát hiện ra tháp bị 

nghiêng tuy nhiên tháp Pisa vẫn được tiến hành xây dựng trong 

khoảng 174 năm thì xong. Tháp nghiêng được công nhận là một 

trong những kì quan thiên nhiên của thế giới.  

 Thánh đường (Duomo) - Nhà thờ trung tâm của Piazza dei 

Miracoli, được xây dựng từ thời Trung Cổ, mới đầu thánh đường được xây dựng 3 gian sau đó mở 

rộng ra 5 gian. 

 Nhà rửa tội nằm gần thánh đường và tháp nghiêng, được xây dựng bằng đá cẩm thạch, ở giữa 

thánh đường là tác phẩm điêu khắc thánh John bằng đồng đặt giữ bục tam giác. Nhà rửa tội cũng 

nằm trong vùng đất lún nên cũng có độ nghiêng 0,6 độ. 

Khởi hành đi Rome.  

Nghỉ đêm Rome. 

NGÀY 8: ROME – VATICAN – TP.HCM ĂN: SÁNG, TRƯA, TỐI 

Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng, khởi 

hành đến với Tòa thánh Vatican (Cũng được xem là 1 quốc gia trong 1 

quốc gia tại Italy), với những tín đồ Công giáo trên toàn thế giới, Vatican 

được coi là mảnh đất thiên đường nơi Chúa ban phước. Còn với những 

người yêu du lịch, ưa khám phá, đây là thành quốc tuyệt đẹp, là quốc gia 

của vẻ đẹp vĩnh hằng trên thế giới mà chúng ta không thể bỏ qua. Tham 

quan: 

 Quảng trường thánh Saint Peter được xây bởi Hoàng đế 

Constantine năm 324 sau công nguyên. 

 Bức tường Thánh, Tượng đồng thánh Saint Peter. 

Đoàn tiếp tục tham quan những địa danh nổi tiếng của Rome : 



 

 

 Đấu trường Coloseum - Đấu trường La Mã được biết đến đầu tiên dưới cái tên Amphitheatrum 

Flavium theo tiếng Latinh hoặc Anfiteatro Flavio tiếng Ý, sau này 

gọi là Colosseum hay Colosseo, là một đấu trường lớn ở thành 

phố Roma, nơi các đấu sĩ có những cuộc tử đấu. 

 Đài phun nước Trevi  Ở Roma có rất nhiều đài  phun nước tráng 

lệ, song có lẽ nổi tiếng và đặc biệt hơn cả là đài phun nướcTrevi, 

nằm ở quảng trường Trevi gần đường Via del Tritone, đẹp nhất về 

đêm. Nơi quý khách có thể thực hiện các điều ước bằng cách quăng đồng tiền vào bể nước. 

 Quảng trường Tây Ban Nha - Nơi du khách có thể thư giãn trong bóng mát và thưởng thức bữa 

trưa dã ngoại khi lũ trẻ chơi đùa và các cặp đôi tận hưởng ánh nắng mặt trời. Ngồi thư giãn trên 

một trong những chiếc ghế băng lát gạch và ngắm nhìn đài phun nước trung tâm với những hình 

khảm gạch theo phong cách Tây Ban Nha. 

Quý khách tự do tham quan mua sắm. 

Đoàn khởi hành ra sân bay đáp chuyến bay về Việt Nam. 

Nghỉ đêm trên máy bay. 

NGÀY 9: TP.HỒ CHÍ MINH ĂN: TRÊN MÁY BAY 

Đoàn về tới Thành phố Hồ Chí Minh. Go World Travel chào và hẹn gặp lại quý khách vào hành trình 

tới !!! 

( Lịch trình có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan ) 

Giờ bay tham khảo: 
TK 163 G  TH 23JAN  SGNIST HK32X 2140 0540 

TK1821 G  FR 24JAN  ISTCDG HK32  0800 0950  

TK1864 G  TH 30JAN  FCOIST HK32X 1900 2340  

TK 162 G  FR 31JAN  ISTSGN HK32  0220 1700  

BAO GỒM  KHÔNG BAO GỒM 

 Vé máy bay chặng quốc tế khứ hồi. 

 Xe đưa đón tham quan. 

 Thuế, phụ phí xăng dầu, phí an ninh, phí sân 

bay phi trường 2 nước.  

 Khách sạn 3 - 4 sao đầy đủ tiện nghi, tiêu 

chuẩn phòng đôi. Trong trường hợp cần thiết 

vì lý do giới tính, phòng ba sẽ được bố trí.  

 Bữa ăn theo chương trình. 

 Hướng dẫn viên từ Việt Nam theo đoàn suốt 

tuyến. 

 Quà tặng: nón, nametag hành lý. 

 

 Hộ chiếu còn hạn trên sáu tháng. 

 Phí visa : 

- Người lớn: 4.500.000 VND (Trong đó: lệ phí 

LSQ là 3.000.000 VND, phí dịch thuật hồ sơ 

thư mời Schengen 1.500.000 VND) 

- Trẻ em từ 2 - dưới 12 tuổi: 3.750.000 VND  

(Trong đó: lệ phí LSQ là 2.250.000 VND, phí 

dịch thuật hồ sơ thư mời Schengen 1.500.000 

VND)  

- Trẻ em dưới 2 tuổi: 3.000.000 VND (Trong 

đó: lệ phí LSQ là 1.500.000 VND, phí dịch 

thuật hồ sơ thư mời Schengen 1.500.000 

VND )  



 

 

 Bảo hiểm du lịch quốc tế với mức đền bù tối 

đa 1.000.000.000 VND/ trường hợp. 

( Đối với hành khách từ 70 – dưới 85 tuổi, Bảo 

hiểm du lịch quốc tế với mức đền bù tối đa 

500.000.000 VND/ trường hợp, và chỉ áp dụng 

cho bảo hiểm tai nạn du lịch. Đối với hành khách 

trên 85 tuổi, không mua được bảo hiểm du lịch  ). 

 Chi phí cá nhân, hành lý quá cước và các chi 

phí phát sinh ngoài chương trình. 

 Tiền TIP cho hướng dẫn viên và tài xế địa 

phương: 2.500.000 VND/ Khách (đóng tại 

Việt Nam chung với tour). 

 Chi phí dời ngày về, đổi hành trình về (đổi 

chặng), nâng hạng vé máy bay. 

LƯU Ý VỀ PHỤ THU PHÒNG (PHÍ KHÔNG BAO GỒM): 

 Phụ phí phòng đơn 17.500.000 VND (trường hợp khách đăng ký đi lẻ 1 mình, nếu đoàn khởi 

hành có 2 - 3 khách lẻ Nam hoặc 2 - 3 khách lẻ Nữ chúng tôi sẽ linh động ghép vào thành 1 

phòng 2 – 3 khách, trong trường hợp không có khách lẻ nào khác để ghép với quý khách, quý 

khách vui lòng đóng phí phòng đơn). 

 Trẻ em dưới 12 tuổi ngủ chung giường với bố mẹ, trường hợp muốn có suất ngủ riêng, vui lòng 

đóng tiền theo giá người lớn ( Một cặp vợ chồng chỉ đi kèm 01 trẻ nhỏ, trẻ thứ 02 phải đóng tiền 

thành người lớn ). 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI: 

 Khi đăng kí tour, đóng tiền trọn gói bao gồm Tour + Phí visa + TIP = 57.900.000 VND/ khách. 

 ( Trẻ em từ 02 - dưới 12 tuổi: 52.900.000 VND, dưới 02 tuổi: 16.900.000 VND ) 

 Khách chưa có visa Schengen hoặc không được miễn visa. 

Ghi Chú: đối với khách đã có hoặc được miễn visa vui lòng đóng số tiền Tour + TIP  = 55.800.000 VND  

( Trẻ em từ 02 - dưới 12 tuổi: 50.800.000 VND, dưới 02 tuổi: 14.900.000 VND ) 

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN: 

 Quý khách vui lòng đem theo Passport (bản chính), và đóng 100% giá trị tour khi đăng ký tour. 

 Cung cấp hồ sơ xin visa trước ngày khởi hành ít nhất 50 ngày.  

 Go World Travel sẽ hướng dẫn thủ tục xin visa, cách điền các mẫu đơn visa, đăng ký ngày nộp hồ sơ, 

khách hàng phải có mặt để nộp hồ sơ và mang theo hồ sơ bảng gốc để đối chiếu. 

Đây là chương trình hoàn trả 100% lệ phí Visa nếu khách không đạt, vì vậy trường hợp quí khách bị từ 

chối Visa, chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền tour (bao gồm lệ phí Visa 3.000.000 VND phí nộp vào 

lãnh sự quán) và chỉ thu phí thư mời Schegen và phí dịch thuật hồ sơ của quý khách là 1.500.000 VND. 

HÌNH THỨC THANH TOÁN: 

 Tiền mặt: có phiếu thu và mộc đỏ của công ty. 

 Chuyển khoản:  Tài khoản công ty: nếu Quý khách xuất hóa đơn. 

   Tài khoản cá nhân 

Mọi hình thức thanh toán khác không được chấp thuận, khi có sự cố phát sinh công ty sẽ hoàn toàn không 

chịu trách nhiệm. 

GHI CHÚ: 



 

 

 Đối với những trường hợp hồ sơ không được nộp tại trung tâm tiếp nhận hồ sơ Tp. Hồ Chí Minh, Quý 

khách vui lòng chịu toàn bộ chi phí đi lại sau khi công ty chúng tôi hoàn tất hồ sơ và lấy lại lịch hẹn để 

nộp hồ sơ tại Hà Nội. Trường hợp Quý khách không đồng ý, vui lòng chịu phí phạt 30,000,000 VND/ 

khách.  

 Trường hợp đoàn không đủ 15 khách khởi hành (15 khách đi và về theo hành trình tour), Công ty có 

quyền thay đổi, dời tour sang ngày khởi hành gần nhất. Nếu khách hàng không sắp xếp được công việc 

để tham gia tour kế tiếp, chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền cọc tour/tiền tour sau khi đã trừ đi lệ phí xin visa 

của các khách mà không chịu thêm bất kỳ chi phí và trách nhiệm nào. 

(Công ty sẽ giữ hộ chiếu cho đến khi thời hạn visa Châu Âu kết thúc, hết hiệu lực được phép nhập cảnh; 

Hoặc sẽ thông báo với LSQ/ĐSQ (nơi cấp visa) để đóng dấu mộc “Cancel – hủy” visa của khách. Vì 

chúng tôi chịu trách nhiệm trong việc nhập cảnh và xuất cảnh Châu Âu của quý khách ). 

 Đối với những khách hàng chỉ mua Land tour (tức dịch vụ mặt đất tại nước muốn đến), Công ty sẽ 

không khuyến khích khách hàng tự mua/xuất vé máy bay khi chưa có sự xác nhận tour chắc chắn khởi 

hành từ Go World Travel chúng tôi không chịu trách nhiệm về chi phí chuyến đi: khách sạn mua thêm, 

vé máy bay, visa... của khách hàng nếu tour không khởi hành. 

 Đại Sứ Quán & Tổng Lãnh Sự Quán khối Schengen yêu cầu các đương đơn xin visa du lịch theo 

đoàn phải trình diện lại hộ chiếu bản gốc sau khi kết thúc tour. Vì vậy khách hàng vui lòng gửi lại 

Hộ chiếu gốc cho Hướng Dẫn Viên – Trưởng đoàn ngày về để trình diện cho ĐSQ/LSQ (cấp visa). 

Chúng tôi sẽ hoàn trả lại hộ chiếu gốc sau khi đã trình diện xong (khoảng 03 ngày làm việc).  

 Quý khách mang quốc tịch nước ngoài hoặc là việt kiều phải có visa rời mang theo lúc đi tour. 

 Quý khách mang quốc tịch nước ngoài có visa tái nhập Việt Nam 01 lần, phải làm visa tái nhập VN để 

nhập cảnh vào VN lần tiếp theo. 

 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 du lịch sang nước thứ ba được. 

 Trường hợp trẻ em đi với người nhà (không phải Bố Mẹ) phải nộp kèm giấy ủy quyến được chính quyền 

địa phương xác nhận (do Bố Mẹ ủy quyền dắt đi tour). 

 Đối với khách hàng từ 70 tuổi – đến 79 tuổi: yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Cty & giấy khám sức 

khỏe để đi du lịch nước ngoài do bác sĩ cấp. Công ty khuyến khích đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp tùy 

theo tour. Bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, Go World Travel sẽ không chịu trách nhiệm. 

 Không nhận khách hàng từ 80 tuổi trở lên & khách hàng mang thai từ tháng thứ 5 trở lên. Khách hàng 

mang thai vui lòng thông báo ngay khi đăng ký tour để được tư vấn. 

 Tùy theo hồ sơ sẽ yêu cầu ký quỹ cho Công ty từ 200.000.000 VND/khách trở lên. Khi đi tour về, Công 

ty sẽ hoàn trả lại cho khách… 

 Sau khi Cty thông báo ký quỹ mà quý khách không ký quỹ (dù đã đậu visa) đồng nghĩa khách chưa 

hoàn tất thủ tục thanh toán và được coi là tự hủy tour. Quý khách sẽ không được tham gia chuyến đi và 

công ty sẽ áp dụng mức phạt theo quy định mục hủy vé. 

 Đối với Bảo hiểm du lịch quốc tế: sẽ được áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm công ty đã mua cho khách 

hàng. Công ty sẽ có nhiệm vụ cung cấp hồ sơ bảo hiểm đã mua để khách có thể làm việc trực tiếp với 



 

 

bảo hiểm ( Hotline 1900 6486 ), và công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm với những phát sinh liên 

quan đến bảo hiểm của quý khách. Đồng thời, công ty sẽ được miễn trừ trách nhiệm đối với những vấn 

đề liên quan đến sức khỏe của khách trong suốt quá trình tham quan, lưu trú. 

 Go World Travel có quyền thay đổi hãng hàng không vào giờ chót tùy thuộc vào các hãng hàng không, 

thời tiết… 

 Giờ bay có thể thay đổi mà không thông báo trước do phụ thuộc vào hãng hàng không. 

 Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan có thể thay đổi hành trình lên xuống cho phù 

hợp và các tuyến điểm du lịch vẫn đảm bảo đầy đủ như lúc ban đầu. Tuy nhiên, Go World Travel sẽ 

được miễn trừ trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp khách quan như: 

 Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất.. 

  Sự cố về an ninh: biểu tình, khủng bố, đình công 

 Sự cố về hàng không: dời, hủy, hoãn chuyến bay, trục trặc kỹ thuật bay, an ninh bay… 

 Nếu những trường hợp trên xảy ra, Go World Travel sẽ xem xét để hoàn chi phí không tham quan cho 

khách trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện: phí làm visa, tiền vé máy 

bay….và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác). 

 Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh tại nước sở tại, Go World Travel được 

miễn trừ trách nhiệm và không hoàn trả tiền tour. Quý khách tự túc chi phí mua vé máy bay quay về 

Việt Nam. 

 Tùy theo tình hình cấp Visa của Lãnh Sự Quán và vé máy bay, ngày khởi hành có thể dời lại từ 1 đến 7 

ngày so với ngày khởi hành ban đầu hoặc vào đoàn khởi hành tiếp theo gần nhất. Và Trong trường hợp 

này, Công ty sẽ không hoàn lại phí visa nếu Quý khách hủy tour, và Visa của Quý khách sẽ được giữ 

lại cho đến khi có thông báo hủy từ phía Lãnh Sự Quán. 

 Hồ sơ xin visa sau khi nộp vào Lãnh Sự Quán sẽ không được hoàn trả lại. 

 Đối với những trường hợp bị mất cắp trong quá trình tham quan, lưu trú ( hành lý, tài sản, tiền bạc, hộ 

chiếu... ) tại nước sở tại, Công ty sẽ hỗ trợ về mặt giấy tờ liên quan, và không có trách nhiệm bồi thường/ 

hoàn lại những chi phí phát sinh do việc mất cắp xảy ra. 

 Sau khi Visa được cấp, Công ty sẽ giữ lại Visa cho đến ngày khởi hành. Trường hợp Quý khách muốn 

lấy lại passport để đi du lịch hay công tác, Quý khách vui lòng nộp những giấy tờ liên quan đến chuyến 

đi và được yêu cầu kí quỹ ( 200.000.000 VND ) để đảm bảo cho việc Visa được sử dụng đúng mục đích 

ban đầu. 

LƯU Ý : 

 Vì đây là chương trình KHUYẾN MÃI nên không được phép hủy/chuyển hoặc dời ngày tour. 

Quý khách chịu phạt Toàn bộ số tiền tour đã đóng nếu hủy/chuyển hoặc dời ngày tour. 

 Đối với những trường hơp khách đi cùng nhóm ( từ 2 khách trở lên ), khách nào đậu Visa nhưng 

không tham gia chuyến đi với bất kì lí do gì, sẽ bị phạt phí là 30,000,000 VND/ Khách. 

 Trong trường hợp không thể tham dự được tour, quý khách vui lòng mang Biên bản đăng ký tour & 

biên lai đóng tiền đến văn phòng Cty Go World Travel để làm thủ tục hủy/chuyển tour. Phải thông báo 

cho Công ty bằng văn bản hoặc email (không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/hủy tour qua 

điện thoại). 



 

 

 Bên cạnh việc khách hàng hủy tour sẽ dựa vào các điều kiện hủy phạt như trên. Đồng thời, đối với những 

khách đã có visa Châu Âu xin visa theo đoàn của Cty Go World Travel, chúng tôi sẽ giữ hộ chiếu cho 

đến khi thời hạn visa Châu Âu kết thúc, hết hiệu lực được phép nhập cảnh; Hoặc sẽ thông báo với 

LSQ/ĐSQ (nơi cấp visa) để đóng dấu mộc “Cancel – hủy” visa của khách. Vì chúng tôi chịu trách nhiệm 

trong việc nhập cảnh và xuất cảnh Châu Âu của quý khách. 

BIÊN BẢN NHẬN HỒ SƠ CHÂU ÂU 

NGÀY KHỞI HÀNH:  

SALES:  

TÊN KHÁCH:  

NGÀY NHẬN HỒ SƠ:  

 

 

 Tất cả các giấy tờ được photo trên mặt giấy A4. Hộ chiếu phải ký + ghi rõ họ tên; hình thẻ phải rõ mặt, 

không trùng hình với bất kỳ hình nào có trong Visa/Passport trước đó. (Công ty chỉ nhận hồ sơ gốc của 

khách hàng và không hoàn trả lại - Trừ những hồ sơ không công chứng được sẽ trả lại cho nhân viên phụ 

trách trực tiếp sau ngày lấy dấu vân tay) 

 

ST

T 
LOẠI HỒ SƠ GỐC 

BẢN SAO 

GHI CHÚ Phot

o 

Công 

chứng 

 I. CÁ NHÂN (Bắt buộc) 

1 Form ký tên     

2 

Hộ chiếu gốc (còn hạn trên 6 tháng)+ Hộ chiếu cũ ( 

nếu có),  photo tất cả các trang có đóng mộc, hộ chiếu 

phải có chữ kí của khách. 

    

3 

02 hình 3.5cm x 4.5cm (nền trắng, chụp dưới 6 

tháng) 

Ghi chú đối với hình chụp:  

-Nhìn thẳng, Từ đỉnh đầu xuống cằm chiếm 70% 

chiều cao hình ( khoảng 2/3 ), hình chụp sáng, rõ 

nét, không cười, không hé răng. 

-Không che chân mày, không che tai. Đặc biệt với 

nữ cần cột tóc gọn gàng ra phía sau. 

( Tiệm MAI LIÊN - Địa chỉ: 207 ĐƯỜNG 3 

THÁNG 2, P.9, Q.10, TP. HCM) 

    

4 Chứng minh nhân dân photo công chứng     

5 
Hộ khẩu thường trú/ Tạm trú – in các trang có nội 

dung 
    



 

 

6 
Giấy kết hôn/ly hôn/xác nhận sống chung/ độc 

thân/chứng tử 
      

7 
Giấy khai sinh (trẻ em đi cùng cha mẹ)     

Thẻ học sinh/ giấy xác nhận học sinh của trường     

8 

Nếu không đi cùng cả bổ lẫn mẹ, cần Giấy ủy quyền 

của ba (mẹ) hoặc cả ba và mẹ cho người dẫn con (trẻ 

em dưới 18 tuổi) đi cùng kèm giấy CMND của ba ( 

mẹ). 

    

 II. CÔNG VIỆC (Bắt buộc) 

Khách hàng là chủ doanh nghiệp 

1 Giấy ĐKKD/giấy phép thành lập công ty     

2 

Báo cáo thuế môn bài năm     

Thuế 03 tháng gần nhất     

Biên lai nộp thuế     

3 
Giấy xác nhận số dư công ty đang hoạt động  (nếu 

có) 
    

Khách hàng là nhân viên 

1 
Hợp đồng lao động còn hạn  

(It nhất 03 tháng so với thời điểm kết thúc tour) 
   

 

 

2 

Giấy Xác Nhận đang tham gia BHXH (bản gốc) + Sổ 

BHXH (sao y không quá 3 tháng) 

(Đối với hợp đồng không xác định thời hạn/vô thời 

hạn) 

    

3 
Bảng lương 3 tháng gần nhất/ Sao kê lương ngân 

hàng song ngữ (gốc) 
    

4 Đơn xin nghỉ phép, Qđ cử đi công tác (gốc)     

5 Quyết định bổ nhiệm chức vụ (Công chứng)     

6 

Giấy chứng nhận hưu trí/ lương hưu/ Qđ nghỉ hưu/ 

Thẻ hưu  

(Công chứng) 

    

7 

Đối với tăng ni/ Tu sĩ: 

Giấy/Thẻ chứng nhận tăng ni/ Tu sĩ (Công chứng) 
    

Xác nhận nghỉ phép/ Qđ cử đi công tác      

8 Giấy xác nhận chức vụ (nếu là CNVC nhà nước)     

 III. TÀI CHÍNH 

1 

Xác nhận số dư ngân hàng/ Sao kê tài khoảng ngân 

hàng song ngữ gốc, có giá trị tài sản/số dư cuối kỳ từ 

200,000,000 vnd trở lên/người; còn hạn. (bắt buộc) 

    



 

 

FORM KHAI THÔNG TIN THỊ THỰC CHÂU ÂU 

 

NGÀY KHỞI HÀNH:    

SALES:  

NGÀY NHẬN FORM: 

NOTE: 

 

1. Họ và Tên:   2. SĐT:    

3. Hộ khẩu:    

NGUYÊN QUÁN/NƠI SINH:    

4. Địa chỉ thường trú/ Tạm trú:  

5. Nghê nghiệp hiện tại:    Chức vụ: Chuyên môn: 

6. Tên công ty/trường học:  

SĐT công ty/trường học:    

Địa chỉ nơi công tác:    

7. Nguồn thu nhập khác:   

8. Địa chỉ Facebook (link dẫn, nếu có):   

9. Tình trạng hôn nhân:      

10. Họ tên cha:    Tuổi:  Nghề nghiệp: Nơi ở hiện tại: 

11. Họ tên mẹ: Tuổi: Nghề nghiệp: Nơi ở hiện tại:  

12. Chi phí chuyến đi do ai chi trả:   Hình thức chi trả:  

13. Lịch sử xin cấp thị thực  

a. Đã được cấp Visa Châu âu trong 3 năm gần đây chưa? Chụp kèm mặt visa mới nhất (nếu có) 

- Cấp từ ngày...–  đến ngày...(nếu có):    

b. Đã từng bị từ chối? Hoặc là không được nhập cảnh? Ở quá hạn hay bị trục xuất về nước ở bất kỳ 

nước nào chưa? Thời gian bị từ chối cụ thể?                 

 

c. Đã từng lấy dấu vân tay khi xin visa châu âu chưa? 

d. Ngày lăn tay (nếu có)?  

14. Có người thân tại Châu Âu không?  Mối quan hệ (Nếu có):  

15. Họ và Tên của người thân (nếu có):  

Ngày tháng năm sinh: 

2 Sổ tiết kiệm (photo) (bắt buộc)     

3 Giấy tờ sở hữu nhà đất (Nên có)     

4 Giấy đăng ký chủ quyền xe ô tô (nếu có)     

5 Hợp đồng cho thuê nhà/ đất (nếu có)      

6 Hợp đồng mua nhà (nếu có)      



 

 

SĐT:  Số CMND/CCCD hoặc Passport: 

Địa chỉ nơi ở hiện tại của người thân tại Châu Âu:  

16. Người đi cùng:      Mối quan hệ (Nếu có):  

17. Thông tin người liên hệ tại Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp (bố/mẹ/vợ/chồng/con/ace ruột + 

Mối quan hệ): 

Họ Tên:   SĐT: Địa chỉ:  

18. Tình trạng hồ sơ:    

a. Lịch sử du lịch:     

b. Tài sản (nhà đất, ôtô):    

c. Tài chính:    

Đương đơn kí xác nhận 

 

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG GIẤY TỜ CƠ BẢN CHO VIỆC XIN VISA VÀO CHÂU ÂU, TÙY 

TRƯỜNG HỢP QUÝ KHÁCH CÓ THỂ ĐƯỢC YÊU CẦU BỔ SUNG THÊM MỘT SỐ GIẤY TỜ 

TỪ PHÍA LÃNH SỰ QUÁN. 

 


