TRẢI NGHIỆM NỀN VĂN HÓA PHƯƠNG TÂY

PHÁP - ĐỨC - BỈ- HÀ LAN
Thời Gian: 08 Ngày 07 Đêm

Giá Trọn gói : 45.700.000 VNĐ/1 KHÁCH ( Bao gồm visa và tip)
-

TẶNG VÉ THAM QUAN VƯỜN HOA KEUKENHOF TRỊ GIÁ 1.150.000 VND/ KHÁCH.
TẶNG VÉ THAM QUAN LÀNG GIETHOORN – NGÔI LÀNG THIÊN THẦN TẠI HÀ LAN
TRỊ GIÁ 1.350.000 VND/KHÁCH

Điểm nổi bật:









Hàng không 5 sao Turkist Airline (TK)
Du thuyền sông Seine
Nhà thờ Đức Bà Reims
Nhà Thờ Cologne
Biểu tượng phân tử học Atomium
Tượng chú bé Manneken Pis
Làng Zaanse Schans
Cung điện hoàng gia Koninklijk Paleis

Ăn 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. (hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ - Dự kiến: 21:25 – TK163
Ngủ đêm trên máy bay. (Quý khách dùng bữa trên máy bay)
NGÀY 01

TP. HỒ CHÍ MINH – PARIS

Ăn Sáng

1 TK 163 P MO 04MAY SGNIST HS1 X 2125 0440*Y M01.1E
2 TK1821 P TU 05MAY ISTCDG HS1 0650 0930 Y M01.2E
3 ARNK
4 TK1954 T SU 10MAY AMSIST HS1 X 1905 2340 Y M02.1E
5 TK 162 T MO 11MAY ISTSGN HS1 0150 1655 Y M02
Ăn Sáng
NGÀY 02
KHÁM PHÁ PARIS

Đến sân bay Charles de Gaulle. làm thủ tục nhập cảnh Pháp.
Đoàn khởi hành tham quan các công trình kiến trúc nổi tiếng của Pháp:

Tháp Eiffel: là một biểu tượng của “Kinh đô ánh sang”
không thể bỏ sót khi đến nơi đây, với một công trình kiến trúc
bằng thép nằm trên công viên Champ-de-Mars, cạnh sông Seine,
thành phố Paris.

Bảo tàng Lourve: Là một trong những bảo tàng lớn nhất
và quan trọng nhất của thế giới, Bảo tàng Louvre trải dài ở 3 dãy

Ăn Trưa

Ăn Trưa


Ăn Tối


nhà thuộc Cung điện Louvre rộng lớn. Sau này bảo tàng xây dựng thêm Kim tự tháp bằng kính Louvre
với dáng vẻ rất hiện đại, ấn tượng.

Khải hoàn môn (L’Arc de Triomphe): Khải Hoàn Môn tọa
lạc tại đầu phía tây của Đại lộ Champs-Elysées, giữa quảng trường
Étoile, Tại đây có khắc tên của hàng trăm danh tướng đại quân Pháp
thời Napoléon. Trở thành một trong những công trình thu hút nhất
Paris.

Thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình bên dòng sông Seine
thơ mộng trên những con thuyền trứ danh trên nước Pháp cổ kính
(chi phí bao gồm trong chương trình)

Đại lộ Champs Elysees: là một trong những điểm du lịch
nổi tiếng nhất thế giới. Thuộc quận trung tâm của thủ đô Paris nước Pháp, nơi đây đóng một vai trò quan
trọng trong lịch sử nước Pháp vào những thời kì đen tối.
Nghỉ đêm tại Paris.
NGÀY 03

PARIS – REIMS – FRANFURT

Ăn Sáng


Ăn Trưa


Ăn Tối


Sau bữa sáng, xe khởi hành đi Reims tham quan:

Nhà thờ Đức Bà Reims - là nhà thờ chính tòa của Tổng
giáo phận Reims, tại thành phố Reims, cộng hòa Pháp. nổi tiếng
nhờ vào lối kiến trúc độc đáo, hùng vĩ, công phu tinh tế với các
vòm cung nhọn và hai tháp chuông cao thuộc vào hàng nhất nhì
nước Pháp. Ngoài các pho tượng ‘‘đế vương’’ ở mặt tiền, còn nổi
tiếng nhờ vào hơn 2.300 bức tượng đá minh họa các điển tích Kinh
Thánh ở bên ngoài cũng như tượng trang trí ở bên trong nhà thờ.
Được xây dựng từ thế kỉ 13, đây là một trong các nhà thờ cổ nhất
và cũng là lớn nhất của Pháp. Di chuyển về thành phố Frankfurt
– Đức.
Quý khách dùng cơm trưa , sau đó xe khởi hành đến Frankfurt tham quan:

Nhà hát cũ (Alte Oper) là công trình tái xây dựng, sao y
bản chính tòa nhà khánh thành năm 1880 nhưng đã bị phá hủy
trong Thế chiến thứ 2.

Roemerberg – trung tâm lịch sử của Frankfurt: với đầu
hồi mái nhà hình bậc thang cũng là một biểu tượng của thành
phố đã đóng một vai trò quan trọng trong các hội chợ thương
mại. Tại đây du khách có thể chụp được những bức ảnh tuyệt
vời với nền là quảng trường nhộn nhịp và ánh nắng rực rỡ trên
một khung cảnh quang đãng.

Nhà thờ St.Paul – nơi soạn thảo hiến pháp thống nhất đầu tiên của nước Đức.
Nghỉ đêm tại Frankfurt.
NGÀY 04

FRANKFUT – COLOGNE – BRUSSELS

Sau bữa sáng, xe di chuyển đến Cologne:

Ăn Sáng


Ăn Trưa


Ăn Tối



Nhà thờ Cologne, một trong những nhà thờ đẹp nhất Châu
Âu theo kiến trúc gothic. có kiến trúc cao 157m, tương đương với
toà nhà 40 tầng, khi ngước nhìn bạn có cảm giác dường như nó
chạm đến bầu trời. Nhà thờ mang phong cách Gothic và đã được
công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1996.
Đoàn khởi hành đi Brussels – thủ đô của Bỉ.

Quảng trường Grand Place – Khi tới quảng trường, quý
khách có thể thấy những chiếc xe ngựa có hình dáng từ thời trung
cổ được phục chế và trang trí tại các điểm tham quan vừa để phục
vụ khách du lịch vừa là phim trường xuất hiện trong nhiều tác
phẩm nổi tiếng. là khu phố cổ đẹp nhất Brussels được UNESCO
công nhận là di sản văn hóa Thế giới, gồm tòa thị chính, nhà
Maison du Duc (Nhà của công tước),...

Tượng chú bé đứng tè Manneken Pis, biểu tượng nổi
tiếng của nước Bỉ.
Đòan ăn tối, di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi.
NGÀY 05

BRUSSELS – HÀ LAN

Ăn Sáng


Ăn Trưa


Ăn Tối


Ăn Trưa


Ăn Tối


Sau bữa sáng, xe đưa đoàn tham quan:

Bảo tàng phân tử Atomium là bảo tàng có hình dáng như
phân tử hóa học, công trình có thiết kế 9 khối hình quả cầu biểu
tượng cho 9 nguyên tử trong cấu trúc tinh thể của nguyên tố
sắt. Kiến trúc độc đáo nơi đây sẽ khiến quan khách cảm thấy rất
thú vị và mới mẻ với vẻ ngoài của nó từ lần đầu tiên.
Tiếp tục hành trình, Quý khách khởi hành đi Amsterdam - Hà Lan.

Tham quan Vườn hoa Keukenhof - thiên đường của muôn
loài hoa. Nằm về phía Nam của thủ đô Amsterdam, là một trong
những điểm tham quan du lịch nổi tiếng . Đến với Keukenhof, bạn
sẽ có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy quyến rũ của thiên nhiên châu
Âu với hàng trăm loài hoa khoe sắc
Quý khách nhận phòng khách sạn. Nghỉ đêm tại Amsterdam
NGÀY 06

HÀ LAN – ZAANSE SCHANS –
GIETHOORN

Ăn Sáng


Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, khởi hành tham quan:

Zaanse Schans là một ngôi làng đặc trưng của đất nước
Hà Lan, cách thành phố Amsterdam khoảng 15 km về phía Tây
Bắc. Khu vực này nổi tiếng với những chiếc cối xay gió lịch sử,
đến làng Zaanse Schans du khách sẽ được tham quan, tìm hiểu
về văn hóa, lịch sử Hà Lan và mua những sản phẩm truyền thống
nổi tiếng của xứ sở hoa tulip. Tại Zaanse Schans, Quý khách tham
quan :

Nhà máy sản xuất guốc gỗ.

Nhà máy sản xuất phô mai.


Đặc biệt, Quý khách còn có cơ hội khám phá vùng quê vừa
yên bình lại thoáng đãng như Giethoorn, ngôi làng không lối đi
nằm ở phía bắc Hà Lan, Giethoorn được biết đến như là Venice
của Hà Lan và là điểm đến hấp dẫn trong hành trình du lịch châu
Âu. Với khung cảnh như trong truyện cổ tích, Cả ngôi làng nhỏ
được bao bọc bởi nước và người ta chỉ có thể di chuyển bằng
thuyền, xe đạp hoặc đi bộ. Nếu quý khách đến Giethoorn vào
thời điểm cuối xuân đầu hè, bạn sẽ được chiêm ngưỡng ngôi làng
trong màu áo xanh mướt bởi hoa lá, cây cỏ rất trong lành và bình
yên. (chi phí bao gồm trong chương trình )
Nghỉ đêm tại Amsterdam.
Ăn Sáng
Ăn Trưa
Ăn Tối



Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. Quý khách có thể tự do tham quan:

Quảng trường DAM: là nơi tập trung nhiều công trình đặc
sắc của Amsterdam. Đây là điểm đến hấp dẫn không chỉ với du
khách mà với cả người dân địa phương, là một "nhân chứng" lịch
sử sống động. Nơi đây là địa điểm thường niên tổ chức các sự kiện
văn hóa, lịch sử mang tầm quốc gia. Đôi khi quảng trường Dam
còn được lựa chọn để thực hiện các cuộc biểu tình của nhân dân.

Cung điện Hoàng gia: (Koninklijk Paleis). Một cung điện
hoàng gia rất nguy nga, tráng lệ của Hà Lan và được mệnh danh
là một trong số các kỳ quan thứ tám của thế giới. Mặc dù bên ngoài được xây dựng bởi Jacob van
Campen với đá sa thạch để mô phỏng các công trình công cộng của Rome, bên trong là một ví dụ
hàng đầu của phong cách xây dựng đế chế của những năm 1800. Cung điện vẫn còn được sử dụng
bởi người Hà Lan cho các sự kiện Hoàng gia.

Trung tâm sản xuất kim cương - là một trong những nhà máy chế kim cương lâu đời nhất
vẫn còn hoạt động trên thế giới, nằm ở Amsterdam, Hà Lan. Tham quan trung tâm sản xuất kim
cương Coster Diamonds du khách sẽ có cơ hội trông thấy những
người thợ kim hoàn làm như thế nào để cắt được những viên kim
cương từ kiểu cắt 8 mặt ở thế kỷ 16; kiểu Mazarin thế kỷ 17,
Perruzi thế kỷ 18 và kiểu lục giác của thế kỷ 18-19.
 Ngoài ra, Qúy khách có thể lựa chọn chương trình - Du thuyền trên
những con kênh đào trứ danh ở Amsterdam (chi phí tự túc).
 Đoàn ăn trưa và khởi hành ra sân bay làm thủ tục cho chuyến bay
khởi hành về Sài Gòn.
Nghỉ đêm và dùng bữa trên máy bay.
NGÀY 07

HÀ LAN – TP. HCM

NGÀY 08

TP. HCM

Ăn Sáng


Ăn Trưa


Ăn Tối

Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, đoàn làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam và nhận lại hành lý cá nhân. Trưởng đoàn
chào tạm biệt Quý khách và hẹn gặp lại.

**** CHƯƠNG TRÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI THỨ TỰ LỊCH TRÌNH ĐỂ PHÙ HỢP VỚI THỜI GIAN VÀ CUNG
ĐƯỜNG CHO PHÉP NHƯNG CÔNG TY VẪN BẢO ĐẢM ĐẦY ĐỦ CHƯƠNG TRÌNH CHO QUÝ KHÁCH HÀNG.

BẢNG BÁO GIÁ TOUR
(Giá áp dụng cho khách lẻ ghép đoàn)

Giá Tour (VNĐ)
Lịch Khởi Hành

Người Lớn
Từ 11 tuổi

Trẻ em
Từ 02 - 10 tuổi

Em bé
Dưới 2 tuổi

04/05/2020

39,900,000

36.010.000

12.670.000

BAO GỒM

KHÔNG
BAO GỒM

 Vé máy bay: Khứ hồi từ HCM & thuế phí hàng không
 Vận chuyển: Đưa đón tham quan, xe chuẩn quốc tế
 Khách sạn: Tiêu chuẩn 3 sao , 2 khách/phòng, trường hợp cần thiết sẽ bố trí
phòng 3 khách
 Bữa ăn: Sáng tại khách sạn, trưa và tối tại nhà hàng, theo chương trình.
 Thức uống: Mỗi ngày 1 chai nước phát trên xe.
 Vé tham quan: Như mô tả trong chương trình
 Bảo hiểm: Mức bồi hoàn tối đa 1.000.000.000 vnd/vụ (một tỷ đồng)
 (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).
 Hướng dẫn viên: Theo đoàn suốt tuyến đi từ Việt Nam.
 Phụ phí phòng đơn 10.500.000 VND/ khách
(trường hợp khách đăng ký đi lẻ 1 mình, nếu đoàn khởi hành có 2 khách lẻ Nam hoặc 2
khách lẻ Nữ chúng tôi sẽ linh động ghép vào thành 1 phòng twin)
 Chi phí cá nhân: Vui lòng liên hệ Hướng dẫn viên hoặc công ty nếu quý khách
có nhu cầu sử dụng dịch vụ không bao gồm trong bản mô tả chương trình tour.
 Chi phí dời ngày về, đổi hành trình về (đổi chặng), nâng hạng vé máy bay
 Chi phí làm hộ chiếu
 Visa + lệ phí. Trong đó : lệ phí LSQ, phí dịch thuật hồ sơ và thư mời Schengen (
4.000.000 VND - Trong đó: lệ phí LSQ là 2.500.000 VND, phí dịch thuật hồ sơ
thư mời Schengen 1.500.000 VND )
 Tiền TIP cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương (1.800.000 VND/ Khách)
 Trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ. Trường hợp ngủ giường riêng tính 100%
giá tour.
 Mỗi cặp cha mẹ chỉ được kèm 01 trẻ em, trẻ thứ 02 buộc nâng lên thành người
lớn.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN:
 Quý khách vui lòng đem theo Passport (bản chính), và đóng cọc 20.000.000VND khi đăng ký tour.
 Cung cấp hồ sơ xin visa trước ngày khởi hành ít nhất 45 ngày.
 Công ty du lịch sẽ hướng dẫn thủ tục xin visa, cách điền các mẫu đơn visa, đăng ký ngày nộp hồ
sơ, khách hàng sẽ được yêu cầu có mặt để nộp hồ sơ và mang theo hồ sơ bản gốc để đối chiếu.

 Đối với việc thanh toán, Quý khách vui lòng thanh toán theo 2 hình thức:
1. Tiền mặt: có phiếu thu và đóng mộc của công ty
2. Chuyển khoản:
- Tài khoản công ty: nếu Quý khách xuất hóa đơn.
- Tài khoản cá nhân: quý khách vui lòng liên hệ để nhận thông tin
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.

I.

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 20,000,000 VND/
khách
Đây là chương trình hoàn trả 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 dịch thuật, phí thư mời Schengen 1.500.000 ) và
chỉ thu chi phí xin Visa nộp vào LSQ là 2.500.000 VNĐ.
 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 ( Phí DV visa tái nhập 1.000.000/1 khách )
 Trường hợp đoàn không đủ 10 khách khởi hành (10 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 đặt 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 công ty du lịch. 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 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.
 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, công ty sẽ không chịu trách nhiệm
 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 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 230.000.000 VND/khách trở lên. Khi đi tour về, Công
ty sẽ hoàn trả lại cho khách…
 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, 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.
 Chuyến bay có thể thay đổi mà không thông báo trước do phụ thuộc vào hãng hàng không. Công ty có
quyền thay đổi hãng hàng không vận chuyển vào giờ chót tùy thuộc vào các hãng hàng không, thời
tiết…
 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, Công ty 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, công ty 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, Công ty 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.
 Đối với từng trường hợp cụ thể, khách có thể được yêu cầu đặt cọc từ 250 triệu trở lên/ người trước
chuyến đi (sau khi quay về Việt Nam, khách sẽ nhận lại đầy đủ số tiền đặt cọc). Sau khi có kết qua visa,
nếu khách không đồng ý điều kiện trên, khách sẽ bị hủy visa đồng thời chịu mức phạt theo quy định
“Điều kiện hủy phạt”.

II.

ĐIỀU KIỆN HUỶ TOUR:

Trong trường hợp không thể tham dự được tour, quý khách vui lòng thông báo cho Công ty bằng văn bản hoặc
email (không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/hủy tour qua điện thoại) và chịu phí huỷ như sau:

THỜI GIAN HỦY

CHI PHÍ HỦY

Lưu ý:
-

Mọi lý do hủy tour sau khi đã được cấp visa (công ty du lịch nộp visa) đều bị phạt theo quy
định và công ty sẽ hủy visa.

-

Hủy tour do những lý do bất khả kháng: quý khách vui lòng cung cấp đủ giấy tờ và hình ảnh
chứng minh, công ty du lịch sẽ linh động xử lý từng trường hợp và sẽ hủy visa

-

Hủy tour do người đi kèm bị từ chối cấp visa: áp dụng quy định chi phí hủy phạt và công ty du
lịch có quyền hủy visa của khách đã được cấp.

-

Quý khách muốn dời tour sang ngày khác với lý do bất khả kháng, vui lòng trình diện những
giấy tờ liên quan để đối chiếu.

III. THỦ TỤC XIN VISA SCHENGEN CHÂU ÂU
Khi đến một quốc gia thuộc liên minh Châu âu (EU), Ngoài hộ chiếu gốc, Quý khách cần phải có visa do cơ
quan có thẩm quyền của nước đến cấp. Để thuận tiện cho việc xin visa, Công ty du lịch mong quý khách chuẩn
bị đầy đủ các giấy tờ liên quan theo những thông tin như sau: phải chuẩn bị và gửi cho công ty du lịch trong
vòng 3 – 5 ngày kể từ khi đăng kí tour, được photo công chứng.
Tất cả bản photo phải trên bản giấy A4.
A. HỒ SƠ CÁ NHÂN
1. Hộ chiếu bản gốc còn hạn trên 6 tháng ( so với ngày về) + hộ chiếu cũ (nếu có), photo tất cả các
trang có đóng mộc, hộ chiếu phải có chữ kí của khách
2. 02 hình chân dung 3,5cm x 4,5cm chụp không quá 6 tháng, phông nền trắng, và không bị trùng
với bất kì hình nào có trên hộ chiếu
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, 207, Đường 3/2, P. 9, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh)
3. Hộ khẩu thường trú (hộ khẩu tạm trú) in tất cả các trang có nội dung
4. Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có gia đình) – Giấy chứng nhận độc thân do phường xã xác nhận
5. Giấy khai sinh của con (nếu đi cùng cha mẹ)
6. Giấy ủy quyền của ba (mẹ) cho người dẫn con (trẻ em dưới 18 tuổi) đi cùng kèm giấy CMND
của ba (mẹ)
7. Giấy xác nhận học sinh – sinh viên do Trường xác nhận
8. Giấy chứng minh nhân dân
B. HỒ SƠ CHỨNG MINH CÔNG VIỆC
1. Đối với người lao động:
a) Quyết định bổ nhiệm, hoặc hợp đồng lao động còn hạn ít nhất 03 tháng
b) Đơn xin nghỉ phép bản gốc, Quyết định cử đi công tác bản gốc

b) Giấy xác nhận mức lương 03 tháng gần nhất do công ty xác nhận
2. Đối với chủ doanh nghiệp/ kinh doanh tư nhân:
a) Giấy phép kinh doanh
b) Bảng khai thuế 03 tháng gần nhất
3. Đối với người đã về hưu:
a) Thẻ hưu trí, hay quyết định nghỉ hưu
4. Đối với tăng ni
a) Thẻ tăng ni/ tu sĩ + xác nhận nghỉ phép hoặc cử đi
5. Các giấy tờ khác hỗ trợ chứng minh:
a) Giấy tờ cho thuê có xác nhận từ chính quyền, cho thuê xe hơi,…
C. HỒ SƠ TÀI CHÍNH TÀI SẢN
1. Sổ tiết kiệm và giấy xác nhận số dư bản chính có giá trị tài sản từ 200.000.000vnđ, còn hạn
2. Chủ quyền nhà đất, xe hơi,…

