
 

 

  05 Quốc Gia Từ Tây Âu Sang Đông Âu   

PHÁP - ĐỨC - ÁO - HUNGARY - CH SÉC 

Thời gian: 09 ngày 08 đêm 

Hành trình tóm tắt:  

Ngày 1: Việt Nam - Paris 

Ngày 2: Paris 

Ngày 3: Paris – Strasbourg  

Ngày 4: Strasbourg - Munich 

Ngày 5: Munich - Prague 

Ngày 6: Prague - Vienna - Bratislava 

Ngày 7: Bratislava - Budapest 

Ngày 8: Budapest – Airport   

Ngày 9: Việt Nam 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT:  

Ngày 1: Khởi hành từ Việt Nam 

Trưởng đoàn đón quý khách tại sân bay quốc tế 03 tiếng trước giờ bay, đoàn làm thủ tục check-in 

nhận thẻ lên máy bay, đón chuyến bay đến châu Âu.  

Bữa ăn: trên máy bay 

Nghỉ đêm trên máy bay  

Ngày 2: Paris 

Đến Paris - thủ đô phồn hoa của nước Pháp, du khách tham quan những điểm đến nổi danh thế giới 

như: Khải hoàn môn Arc de Triomphe, Đại lộ hoa lệ Champs-Elysées, Quảng trường Concorde, 

Tháp Eiffel, Bảo tàng Louvre, Nhà hát Opéra Garnier. Sau đó du khách sẽ có thời gian mua sắm tại 

trung tâm mua sắm Galeries Lafayette hoặc có thể tự túc tham gia các show diễn ban đêm đặc sắc 

của Paris như Show diễn Cối Xay Gió Đỏ Moulin Rouge, Lido Show.  

Bữa ăn: Bữa trưa (cùng đoàn); bữa tối (cùng đoàn) 

Hotel: Paris hoặc khu vưc lân cận 

Điểm tham quan: 

• Khải Hoàn Môn  

• Tháp Eiffel 

• Quảng trường Concorde 

• Đại lộ hoa lệ Champs-Elysées 

• Bảo tàng Louvre 



 

 

• Nhà hát Opéra Garnier 

• Trung tâm mua sắm Galeries Lafayette 

Ngày 3: Paris – Strasbourg 

Đoàn hướng đến Strasbourg - thủ phủ miền Đông Bắc nước Pháp, nổi tiếng với những ngôi nhà 

mang kiến trúc thời trung cổ và nét văn hóa ẩm thực tinh tế. Tham quan Đảo Lớn Grande Île, 

Quảng trường Kléber, Nhà Thờ Đức Bà Strasbourg - nhà thờ lớn thứ tư trên thế giới, và khu phố cổ 

La Petite France duyên dáng với những ngôi nhà gỗ nối đuôi nhau trên con đường sát mặt nước. 

Bữa trưa (tự do), Bữa tối (cùng đoàn) 

Hotel: Strasbourg hay khu vực lân cận  

Điểm tham quan:  

• Đảo Lớn Grande Île  

• Quảng trường Kléber 

• Nhà Thờ Đức Bà Strasbourg 

• Phố cổ La Petite  

Ngày 4: Strasbourg – Munich 

Đoàn đến Munich, quê hương của xe hơi BMW và là “vựa beer” nổi tiếng của thế giới. Du khách 

sẽ ghé thăm quán beer có lịch sử lâu đời Hofbräuhaus am Platzl, ăn trưa và thưởng thức beer Đức 

tuyệt hảo. Sau đó, tản bộ quanh khu vực trung tâm, tham quan nhà thờ Đức Bà và đến Quảng 

trường Đức Mẹ Marienplatz ngay trung tâm của Munich.  

Bữa trưa (cùng đoàn), Bữa tối (cùng đoàn) 

Hotel: Munich hay khu vực lân cận 

Điểm tham quan: 

• Quán beer cổ Hofbräuhaus am Platzl 

• Nhà thờ Đức Bà Munich 

• Quảng trường Đức Mẹ Marienplatz 

Ngày 5: Munich – Prague 

Hướng đến thủ đô đất nước Cộng Hòa Séc – Prague. Đoàn ghé thăm Nhà thờ Chính Toà Thánh Vitus, 

ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ khu Lâu đài cổ Praha…Du khách sẽ bước qua cầu Charles, chiếc 

cầu tình yêu lãng mạn trứ danh bắc ngang sông Vltava để đến với Quảng trường Praha. Sau đó đoàn 

sẽ tiếp tục tản bộ đến Tháp đồng hồ Thiên văn. Orloj hiện là đồng hồ thiên văn cổ nhất thế giới vẫn 

còn hoạt động.  

Bữa trưa (cùng đoàn), bữa tối (cùng đoàn) 

Hotel: Prague hay khu vực lân cận   

Điểm Tham Quan: 

https://dulich.chudu24.com/tu-khoa-du-lich/duc-2.html
https://dulich.chudu24.com/tu-khoa-du-lich/duc-2.html


 

 

 Nhà thờ Chính tòa Thánh Vitus 

 Lâu đài cổ Praha 

 Cầu Cổ Charles 

 Quảng trường Phố Cổ Praha 

 Tháp đồng hồ Thiên văn Orloj 

Ngày 6: Prague - Vienna - Bratislava 

Sau bữa sáng, đoàn tiến về Vienna - thủ đô văn hoá nổi tiếng thế giới về âm nhạc. Đoàn sẽ ghé thăm 

những công trình kiến trúc tự hào của thành phố Vienna như Tòa Thị chính Thành phố, Tòa Nhà 

Quốc hội Áo, Cung điện Hoàng gia Hofburg, Thánh đường St. Stephen, Nhà hát Opera hơn 150 tuổi 

ở Vienna. Sau khi dùng bữa trưa, đoàn tiếp tục tham quan và mua sắm tại Vienna. Sau đó đoàn hướng 

về Bratislava. 

Bữa trưa (cùng đoàn), bữa tối (cùng đoàn) 

Hotel: Bratislava hay khu vực lân cận  

Điểm Tham Quan  

• Nhà thờ St. Stephen  

• Tòa nhà Quốc hội Áo 

• Cung điện Schönbrunn 

• Cung điện Hoàng gia Hofburg 

• Nhà hát Opera Vienna 

Ngày 7: Bratislava – Budapest 

Sau bữa sáng, đoàn tiến về thủ đô Budapest, Hungary và là một trong những thành phố lớn nhất 

trong Liên minh Châu Âu.Trải nghiệm du thuyền trên sông Danube chắc chắn sẽ làm cho du khách 

hài lòng với những công trình trình kiến trúc tráng lệ nằm dọc 2 bên bờ sông. Sau đó, ghé thăm 

Quảng trường Anh hùng, nhà thờ Matthias và tự do tham quan và mua sắm ở Budapest. 

Bữa trưa (cùng đoàn), bữa tối (tự do) 

Hotel: Budapest hay khu vực lân cận  

Điểm Tham Quan  

• Du thuyền trên sông Danube 

• Quảng trường Anh Hùng 

• Nhà thờ Matthias 

Ngày 8: Budapest – Airport 

Bắt đầu ngày mới khám phá hòn ngọc đông Âu – Budapest, Ghé thăm Pháo đài Fisherman và Cung 

điện Hoàng gia Budapest. Tại đây, du khách tự do ăn trưa và dành thời gian mua sắm quà lưu niệm, 

ẩm thực trước khi về Việt Nam. 



 

 

Cuối buổi chiều đoàn hướng đến về sân bay và tạm biệt đất nước Hungary xinh đẹp.  

 Điểm Tham Quan: 

 Cung điện hoàng gia Budapest 

 Pháo đài Fisherman's Bastion 

Bữa trưa (tự do), bữa tối (tại sân bay) 

Nghỉ đêm trên máy bay 

Ngày 9: Đến Việt Nam 

Đoàn về đến Việt Nam kết thúc hành trình khám phá Đông Âu đầy thú vị!   

Ngày khởi hành 
Người lớn 

(11 tuổi trở lên) 

Trẻ em –  

(2 tuổi < trẻ em< 11 tuổi) 

Em bé – 

30% 

(em bé < 2 tuổi) 

11/04 

09/05 

06/06 

49.990.000 40.990.000 18.990.000 

PHỤ THU PHÒNG ĐƠN:  8.000.000 ĐỒNG/ TRỌN TOUR 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 Vé máy bay khứ hồi Việt Nam – Châu Âu 

 Visa & bảo hiểm  

 Xe đưa đón tham quan suốt chương trình 

 Khách sạn 3 sao, tiêu chuẩn phòng đôi kèm ăn sáng cơ bản kiểu Âu  

 Bữa ăn theo chương trình (trong đó có 03 bữa ăn tự do để du khách có thể tuỳ ý lựa chọn 

thoái mái trải nghiệm thực tế ẩm thực đặc trưng mỗi quốc gia)  

 Trường đoàn từ Việt Nam theo suốt hành trình  

 Vé du thuyền sông Danube  

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

 Tips: 6USD/khách/ngày. 

 Chi phí dời ngày về, đổi hành trình về (đổi chặng), nâng hạng vé máy bay… 

 Phụ phí phòng đơn (nếu không có khách lẻ khác cùng giới tính để chia phòng): 8.000.000đ.  

  QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN 

 Thanh toán 20.000.000đ ngay khi đăng ký. 



 

 

 Thanh toán tổng số tiền còn lại ngay khi đậu visa.  

 Cung cấp hồ sơ xin visa trước ngày khởi hành ít nhất 30 ngày trước ngày khởi hành. ‘ 

 Rớt visa mất 5.000.000đ.  

   CHÍNH SÁCH HOÀN HUỶ TOUR 

 Sau khi đặt cọc và trước khi làm visa: mất 3.000.000đ  

 Sau khi nộp visa: mất 10.000.000đ 

 Sau khi có visa và chưa xuất vé máy bay: mất 20.000.000đ  

 Sau khi có visa và xuất vé máy bay: mất 100% giá trị tour 

Lưu ý:  

1. Chương trình giá ưu đãi, không áp dụng cho chuyển hoặc dời ngày tour.  

2. Nếu quý khách đã được cấp visa mà huỷ tour, nhà tổ chức tour được quyền giữ hộ chiếu cho 

đến khi thời hạn visa Châu Âu 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.  

GHI CHÚ: 

 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). 

 Không nhận khách hàng từ 80 tuổi trở lên, khách hàng mang thai, huyết áp cao, tim mạch và 

các bệnh liên quan…có chỉ định từ bác sỹ không được bay đường dài… khách hàng cao tuổi 

(từ 60 tuổi) cần cam kết đủ sức khoẻ để đi du lịch và tự chịu các vấn đề liên quan đên sức 

khoẻ của du khách cao tuổi.   

 Trường hợp đoàn không đủ 10 khách theo hành trình tour, nhà tổ chức 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.  

 Nhà tổ chức tour có quyền thay đổi hãng hàng không vận chuyển 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 cho phù 

hợp tuy nhiên các tuyến điểm du Lịch vẫn đảm bảo đầy đủ như lúc ban đầu.  

 Tùy theo tình hình cấp Visa 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.  

 Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, nhà tổ chức 

được miễn trừ trách nhiệm và không hoàn trả tiền tour và sẽ không chịu những chi phí phát 

sinh. Quý khách tự túc chi phí mua vé máy bay quay về Việt Nam. 



 

 

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

Passport ra trước khi kết quả được công bố.  

 Nếu có yêu cầu trình diện sau chuyến đi từ Đại Sứ Quán/Tổng Lãnh Sự Quán khối Schengen, 

du khách vui lòng gửi lại Hộ chiếu gốc cho Hướng Dẫn Viên/Trưởng đoàn ngày về để trình 

diện cho ĐSQ/LSQ (cấp visa). Hộ chiếu gốc sẽ được hoàn trả trong vòng 3 ngày sau khi đã 

trình diện.  

 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. 

* Đặc biệt lưu ý: Nhà tổ chức sẽ được miễn trừ trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong 

trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, sự cố 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 có bất khả 

kháng xảy ra, nhà tổ chức tour sẽ xem xét để hoàn phí cho du 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). 

 

 

 


