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Pháp Luxembourg Đức Cộng Hòa Séc Slovakia

Hungary Áo Thụy Sỹ  Hà Lan Bỉ 

LOẠI HÌNH TOUR:   Tour ghép theo đoàn (Tiếng Việt)  

THỜI GIAN: 14 ngày 13 đêm 

KHỞI HÀNH: Thứ 7 hàng tuần 

GIÁ TOUR:  VNĐ 27,930,000 - giá tour (chưa bao gồm tiền Tip cho hướng dẫn viên và tài xế là 

€7/khách/ngày) 

 
Thứ 7: Paris – Reims – Luxembourg (420 km) 
8:30 Quý khách có mặt tại điểm đón khách: Paris Place d’Italie ngay Nhà hàng MacDonalds tại địa chỉ 211 

Boulevard Vincent Auriol,75013 Paris. Sau khi Hướng dẫn viên đón quý khách, Đoàn rời Paris để đến Thủ 

phủ của rượu Champagne nổi tiếng khắp thế giới – Reime. Tham quan nhà thờ đức bà Reim. Đây là một 

trong những di sản văn hóa quan trọng của nước Pháp, là nơi mà các vị vua của nước Pháp xưng vương 

từ thế kỉ thứ 11. 

Điểm đến tiếp theo cũng là nơi mang trên mình rất nhiều những giá trị văn hóa truyền thống và lịch sử, một 

đất nước giầu có và phồn thịnh, đó chính là Luxembourg, đại công quốc duy nhất trên thế giới được công 

nhận chủ quyền. Tại đây du khách sẽ được ghé thăm cầu Adolphe và Viện lập pháp. Hãy dành một chút 

thời gian để khám phá quốc gia xinh đẹp này. 

Khách sạn: 3 - 4* Ibis Luxembourg Sud hay khu vực lân cận (B) 

Chủ nhật: Luxembourg – Trier – Koblenz – Rudesheim am Rhein – Frankfurt (400 km) 

Hôm nay đoàn sẽ băng qua biên giới của Luxembourg để đến với nước Đức. Điểm dừng chân đầu tiên là 

thành phố Trier, một trong những thành phố cổ nhất của nước Đức và là quê hương của Karl Marx. Du 

khách sẽ được nhìn ngắm phía bên ngoài ngôi nhà của một trông những nhà triết gia có tầm ảnh hường 

lớn trên thế giới. Hiện nay ngôi nhà đã trở thành bảo tàng lưu giữ những kỷ vật của Karl Marx. Sau đó du 

khách sẽ đi bộ đến trung tâm Trier để ngắm nhìn nhà thờ chính của thành phố, nơi Holy Robe – Áo thánh 

chúa được cất giữ và thình thoảng được đem ra trưng bày để thu hút những người hành hương. Trier 

được mệnh danh là Rome thứ hai của châu âu, nơi đây còn lưu giữ rất nhiều các di tích có từ thời đế chế 

La Mã. Công trình, di tích nổi bật nhất hính là cổng Porta Nigra. Đây là cổng được xây dựng theo lối kiến 

trúc La Mã và vẫn được bảo tồn rất tốt qua hàng ngàn năm qua. 

Sau buổi sáng thăm quan thú vị tại Trier, đoàn sẽ lên đường đi đến Koblenz, đây là nơi hợp lưu của hai 

con sông, sông Rhine và sông Mosel. Tại đây, du khách có thể tùy chọn thưởng thức bữa ăn trưa với món 

ăn truyền thống của Đức, hay lựa chọn một chuyến du ngoạn trên sông Rein bằng thuyền để ngắm nhìn 

khung cảnh thành phố mơ mộng. Khi trở lại bờ, đoàn khởi hành đến thị trấn rượu vang Rüdesheim, và 

sau đó là Frankfurt am Main để khám phá Römerberg, một quảng trường quyến rũ với lối kiến trúc trung 

cổ đặc trưng. 

Khách sạn: 3 - 4* NH Frankfurt Mörfelden Conference Center hay khu vực lân cận (B) 

Phí tham quan: 

Bữa trưa với món ăn thuyền thống của Đức Pork Knuckle :  €25 
Du thuyền song Rhine (từ ngày 03 tháng 04 đến ngày 31 tháng 10) : €15 
Thứ hai: Frankfurt – Prague (530 km) 

Đoàn khởi hành từ Frankfurt để đi đến Prague, thủ đô của Cộng Hòa Séc, là một trong những thành phố có 
nền văn hóa đặc sắc nhất Châu Âu kể từ Cuộc Cách mạng Nhung. Xe sẽ đưa du khách đi qua nhiều đồng 
quê xinh đẹp của nước Đức và Cộng Hòa Séc. 
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Du khách sẽ đến Prague vào buổi tối. Hãy nghỉ ngơi thư giãn để sẵn sàng để khám phá thành phố quyến rũ 

với kiến trúc huyền ảo này vào sáng hôm sau  

Khách sạn: 3 - 4* tại Best Western Amedia Prague hoặc tương đương (B) 

Thứ ba: Prague – Bratislava (330 km) 

Chuyến đi khám phá Prague sẽ được bắt đầu bằng việc tản bộ dọc theo con đường Hoàng Gia Royal Route, 
con đường mà ngày xưa các vua chúa Bohemia đều đi qua trong ngày lễ đăng quang. Từ trên đỉnh đồi Castle 
Hill tại quận Hradcany, du khách có dịp phóng tầm nhìn ra toàn thành phố với những mái ngói mầu đỏ cổ 
kính. Thăm quan Lâu đài cổ Prague, một công trình kiến trúc lịch sử, là nơi ở của các vị vua của Bohemia 

vào thế kỉ thứ 9, và ngày nay được dùng làm nơi ở của các đời Tổng Thống. Chuyến đi sẽ tiếp tục dẫn du 
khách đến thăm một nhà thờ mang lối kiến trúc Gothic St. Vitus Cathedral, Cung điện Hoàng gia, nhà thờ 
St. George’s Basilica và Con đường Vàng Golden Lane, một đường phố cổ với những ngôi nhà mang kiểu 
dáng kiến trúc truyền thống tuyệt đẹp. Sau đó du khách sẽ được đi dạo qua cầu Charles quyến rũ bắc ngang 
qua dòng sông Vltava, dạo qua nhưng con phố nhỏ để đến quảng trường trung tâm, nơi du khách nhìn thấy 
Tòa thị chính và nhiều công trình nổi tiếng khác của Prague như là chiếc đồng hồ thiên văn học với hơn 

trăm năm lịch sử 
Sau bữa trưa tại quảng trường, du khách sẽ lên đường khởi hành đi Bratislava để nghỉ đêm.  

Khách sạn: 3 - 4* tại Vienna House Easy Chopin Bratislava hoặc tương đương (B) 

Phí tham quan: 

Lâu đài Prague (bao gồm vé thăm quan Cung điện hoàng gia, Nhà thờ St. George’s, Con đường Vàng và 

nhà thờ St. Vitus):                                                       €13 

 

Thứ tư: Bratislava – Budapest (200 km) 

Buổi sáng đoàn rời Bratislava để đến Hungary, đất nước thứ tư trong hành trình khám phá. Xe sẽ đưa du 

khách đến thủ đô Budapest của Hungary, được mệnh danh là hòn ngọc bên dòng sông Danube. Về cơ 

bản, Budapest là hai thành phố nằm bên hai bờ sông được kếp hợp lại với nhau : Buda ở bờ tây và Pest 

ở bờ Đông, và mỗi thành phố đều có nét độc đáo của riêng mình. Và có một cách vô cùng thú vị nhất để 

khám phá những nét độc đáo của hai thành phố này là đi du thuyền dọc theo dòng sông Danube. Sau một 

buổi sáng khám phá thành phố, du khách sẽ có một khoảng thời gian để có thể thư giãn và dung bữa trưa 

tại Cung điện Buda, sau đó sẽ có dịp xem triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Budapest và Phòng trưng bày 

Quốc gia Hungari hoặc đi mua sắm lưu niệm. 

Buổi chiều sẽ một chuyến đi thú vị khám phá những nét văn hóa lịch sử nổi bật nhất của cả hai thành phố 

này. Các điểm thăm quan nổi bật của Buda là Pháo đài Fisherman, nhà thờ Matthias thời trung cổ, và đi 

bộ lên đỉnh Gellért Hill để ngắm toàn cảnh thành phố. Đến với Pest, du khách sẽ có dịp ghé thăm Quảng 

trường Anh Hùng và Tòa nhà Quốc Hội nằm cạnh dòng sông thơ mộng. Du khách có thể chọn dùng 

bữa tối tại trung tâm thành phố Budapest để thưởng thức những món ăn truyền thống như gan ngỗng, 

goulash, đùi vịt hầm với rượu vang và tham dự một show biểu diễn truyền thống. 

Khách sạn: 3 - 4* tại Holiday Inn Budapest-Budaors hoặc tương đương (B) 

Phí thăn quan: 

Pháo đài Fisherman:                 €3 

Nhà thờ Matthias Church:                            €8 

Du thuyền trên sông Danube ở Budapest:              €20 

Bữa ăn tối kèm biểu diễn nhạc truyền thống Hungary:              €50  

 

Thứ năm: Budapest – Vienna (250 km) 

Hôm nay, Xe sẽ đưa du khách đến thăm một trong những thủ đô lớn của Châu Âu, thành phố Vienna. Nơi 

dây, du khách sẽ có dịp khám phá những cung điện rực rỡ nguy nga của nước Áo, nhà thờ và các bảo 

tàng nghệ thuật lớn. Hành trình khám phá Vienna được bắt đầu bằng việc thăm quan Cung điện tuyệt đẹp 

theo phong cách Baroque - Cung điện Schönbrunn, đây là nơi nghỉ ngơi vào mùa hè của hoàng gia thuộc 

triều đại Habsburg. Triều đại Habsburg cũng được xem là một trong những triều đại có thế lực nhất 

trong lịch sử châu Âu vào thời kì cận đại. Sau bữa trưa, du khách sẽ tiếp tục hành trình tham quan, đi 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bohemia
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ngang qua nhiều tòa nhà lớn, nổi tiếng, bao gồm Tòa thị chính, Tòa nhà Quốc hội Áo, Cung điện 

Hofburg và Quảng trường Anh Hùng. 

Vào buổi chiều du khách sẽ có thời gian tự do đi mua sắm trước khi đi đến nhà hát Opera Wiener 

Staatsoper. Sau đó du khách có thể tùy chọn dùng bữa tối tại trung tâm thành phố hoặc ghé thăm nhà thờ 

St. Stephen, đi dạo tại Stadtpark để nhìn ngắm hàng loạt các tác phẩm điêu khắc, bao gồm bức tượng 

đồng Johann Strauss II nổi tiếng được mạ vàng. 

Vào buổi tối, du khách cũng có thể lựa chọn tham dự buổi hòa nhạc waltz Vienna, buổi hòa nhạc sẽ mang 

đến cho du khách những trải nghiệm không thể nào quên khi nghe những bản nhạc của Mozart và Strauss 

ở nơi nó được sáng tác. 

Khách sạn: 3 - 4* tại Hotel Ibis Vienna Airport hoặc tương đương (B) 

Phí tham quan: 

Cung điện Schönbrun:       €14.20 

Buổi hòa nhạc Vienna Waltz Concert cùng với xe đưa đón:          €69 + €15 transfer 

 

Thứ sáu: Vienna – Mondsee – Munich (440 km) 

Từ Vienna, đoàn sẽ khởi hành đi đến một miền quê yên bình của nước Áo, thị trấn Mondsee, một thị trấn 

nhỏ nằm bên bờ hồ Mondsee. Tại đây du khách có thể tìm hiểu về tu viện Mondsee, một tu viện được 

xây dựng từ thời trung cổ và nơi đây được lấy để làm bối cảnh cho các cảnh quay đám cưới trong bộ phim 

âm nhạc kinh điển “The Sound of Music”. Sau khi tự do tham quan thị trấn và dùng bữa trưa, đoàn sẽ 

bang qua biên giới Áo-Đức để đến với Munich. Khi đến Munich, du khách sẽ ghé thăm quảng trường 

Marienplatz và tòa thị chính. Quảng trường Marienplatz là một quảng trường cổ được xây dựng từ năm 

1158 nằm ở ngay trung tâm thành phố Munich, và ở phía bắc của quảng trường du khách có thể nhìn thấy 

Tòa thị chính của Munich. Đây là nơi làm việc của hội đồng thành phố, nơi đặt văn phòng của các thị 

trưởng và một phần của chính quyền từ năm 1874. 

Tự do thăm quan và thưởng thức bia Đức tại những quán bia địa phương trước khi lên dường về khách 

sạn  

Khách sạn: 3 - 4* tại Tulip Inn München Messe hoặc tương đương (B) 

Thứ bảy: Munich – Vaduz -  Mt Titlis – Lucerne – Zurich (480 km) 

Đoàn sẽ rời khỏi thành phố vào sáng thứ bảy để đi đến một trong những dãy núi nổi tiếng nhất thế giới, 

dãy núi Alps của Thụy Sĩ. Điểm đến đầu tiên là Engelberg, một khu nghỉ mát tuyệt vời của Thụy Sĩ. Tại 

đây, du khách có thể lựa chọn tham gia khám phá đỉnh núi Mont Titlis đầy ấn tượng. Một chiếc xe cáp sẽ 

đưa du khách lên đến đỉnh núi quanh năm tuyết phủ. Và để lên đến đỉnh Mont Titlis, du khách sẽ phải đi 

qua 3 tuyến cáp treo Gondolas, Cable Car, và đặc biệt là tuyến cáp treo lồng xoay đầu tiên trên thế giới 

Titlis Rotair. Titlis Rotair vừa vận chuyển vừa xoay 360 độ nối từ Stand lên đỉnh Titlis. Và trên tuyến cáp 

treo này, du khách sẽ có được góc nhìn toàn cảnh về vùng cảnh quan tuyệt đẹp xung quanh đỉnh Titlis. 

Tại đỉnh núi, « sân hiên tắm nắng » là nơi hoàn hảo để cho du khách tạm dừng và đắm mình trong khung 

cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Du khách cũng sẽ có dịp khám phá hang động băng dài 150 mét xuyên qua lõi 

của một sông băng, đi bộ qua cây cầu treo cao nhất châu Âu để có thêm những trải nghiệm thú vị. 

Du khách sẽ xuống núi và đi đến Lucerne một thành phố ven hồ mộng mơ. Lucerne là một thành phố đẹp 

như tranh vẽ với biểu tượng là cầu gỗ Chapel và tháp nước, hình ảnh mà du khách thường bắt gặp trên 

những tấm bưu thiếp hay tranh ảnh. Ở đây bạn sẽ có thời gian để đi lang thang qua những con phố nhỏ 

quyến rũ và nhìn thấy Tượng Sư Tử nổi tiếng, bức tượng mà miêu tả là “mảnh đá hiền hòa nhất trên thế 

giới”. Đây cũng là nơi tuyệt vời để du khách có thể mua những món đồ lưu niệm như đồng hồ Thụy Sĩ hay 

những hộp sôcôla, trước khi đi đến nghỉ đêm ở Zurich. 

(Nếu thời tiết và giao thông thuận lợi, đoàn có thể đến thăm quốc gia nhỏ nhất ở Châu Âu - Lichtenstein)  

Khách sạn: 3 - 4* tại Dorint Airport-Hotel Zürich hoặc tương đương (B) 

Phí tham quan: 

Cáp treo lên đỉnh Mont Titlis:                                                €85 hoặc CHF 92 

 

Chủ nhật: Zurich – Rhein Falls – Titisee – Frankfurt (450 km) 
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Ngày cuối cùng của cuộc hành trình sẽ được bắt đầu bằng việc khám phá thành phố Zurich, trung tâm tài 

chinh của thế giới. Du khách sẽ có dịp dừng chân chụp hình tại hồ Zurich nổi tiếng, trước khi chuyển đến 

thác Rhine Fall, thác nước lớn nhất của châu Âu. 

Điểm đến hấp dẫn tiếp theo là Khu Rừng Đen - Black Forest của nước Đức, khu rừng được bao phủ bởi 

những cây Linh Sam hùng vĩ, loài cây nổi tiếng trong văn hóa dân gian và những câu truyện thần thoại. 

Cũng tại đây du khách sẽ có dịp nghỉ ngơi thư giãn bên bờ hồ Titisee, thưởng thức một ly cà phê hay 

những chiếc bánh ngọt tuyệt vời. Titisee là quê hương của đồng hồ Cúc Cu, và cũng thật là lý tưởng khi 

mua một vài chiếc đồng hồ về làm quà hoặc làm kỉ niệm. Tham quan một cửa hàng địa phương, du khách 

cũng sẽ được tìm hiểu nguyên lý hoạt động của loại đồng hồ đặc biệt này. 

 

Khách sạn: 3 - 4* NH Frankfurt Mörfelden Conference Center hay khu vực lân cận (B) 

Thứ hai: Frankfurt – Bonn – Cologne – Amsterdam (500 km) 

Buổi sáng đoàn bắt đầu hành trình từ Frankfurt đến Bonn, cố đô của Tây Đức sau chiến tranh thế giới lần thứ 

2. Tuy thủ đô của Đức hiện nay là Berlin nhưng cố đô Bonn vẫn là một thành phố giầu lịch sử và rất đáng để 

khám phá. Hướng dẫn viện sẽ cùng du khách tản bộ để khám phá những bí ẩn của thành phố này. Du khách 

sẽ đi bộ ngang qua hội trường thành phố Rococo, và ghé qua nhà của thiên tài âm nhạc Ludwig Van 

Beethoven, ngồi nhà giờ đây đã trời thành một bảo tàng lưu giữ nhưng kỉ vật của nhà soạn nhạc lừng danh. 

Khởi hành đi Cologne. Đến Cologne, du khách sẽ tham quan những điểm đến đặc sắc nhất của thành phố : 

nhà thờ lớn Cologne – di sản văn hóa thế giới được UNESSCO công nhận.  Du khách sẽ có một khoảng 

thời gian tự do để khám phá Cologne, mua sắm hay thư giãn thưởng thức bia Đức tại các quán ăn địa phương. 

Buổi chiều đoàn sẽ rời Cologne để đến với Hà Lan. 

Khách sạn: 3 - 4* Ibis Amsterdam Airport hay khu vực lân cận (B) 

Thứ ba:  Amsterdam – Zaanse Schans – Amsterdam (50 km) 

Bắt đầu một ngày mới bình yên với hành trình thăm quan vùng ngoại ô của Hà Lan - làng Zaanse Schans, 

nổi tiếng với xưởng guốc gỗ, xưởng sản xuất phô mai, hay những ngôi nhà nhỏ xinh với cối xay gió biểu 

tượng của Hà Lan. Tiếp đến, hành trình sẽ tạm biệt vùng ngoại ô thanh bình để trở lại trung tâm Amsterdam 

phồn hoa. 

Sau khi tham quan xưởng sản xuất kim cương nổi tiếng của Amsterdam, nơi du khách có thể tìm hiểu 

về kỹ thuật cắt kim cương tinh xảo có từ thế kỉ thứ 16, thì du khách có thể lựa chọn một chuyến dạo chơi 

bằng du thuyền dọc theo các con kênh của Amsterdam – đây là một hình thức tuyệt vời để khám phá thành 

phố độc đáo này. Sau đó đoàn đi bộ đến quảng trường lớn, Dam Square, nơi Cung điện Hoàng Gia tọa 

lạc và là nơi tổ chức tiệc sinh nhật của nữ hoàng. Tại đây du khách sẽ có thời gian chụp hình, tự do mua 

sắm, tham quan và ăn tối. 

Khách sạn: 3 - 4* Ibis Amsterdam Airport hay khu vực lân cận (B) 

Từ giữa tháng ba đến giữa tháng 5, du khách có thể thăm quan vườn hoa Keukenhof, vườn hoa Xuân lớn 

nhất châu Âu, rộng 32 hecta với vô vàn các loài hoa đẹp mắt, đầy mầu sắc, với điểm nhấn đặc biệt là hoa 

Tulips, quốc hoa của đất nước cối xay gió. Mọi thông tin chi tiết tham khảo tại www.keukenhof.com    

 

Phí tham quan: 

Du thuyền dọc các con kênh tại Amsterdam :  €15 

Vườn hoa Keukenhof  (từ tháng 3 đến tháng 5) : €18  

 
Thứ tư:  Amsterdam – Brussels – Paris (500 km) 

Sau khi rời Amsterdam vào buổi sáng, đoàn sẽ đi về phía nam, đi qua biên giới để đến Brussels, thủ đô 

của Bỉ. Đây là nơi đặt trụ sở của liên minh Châu Âu. Trên đường đi, đoàn sẽ dừng chân và tham quan mô 

hình phân tử học Atomium, được xây dựng vào năm 1958 nhân sự kiện Hội Chợ Thế Giới được tổ chức 

tại đây. Đi vào trung tâm Brussels , hướng dẫn viên sẽ dẫn du khách ghé thăm Quảng Trường lớn, chiêm 

ngưỡng bức tượng đồng Chú bé đứng tè Manneken Pis nổi tiếng. 

http://www.keukenhof.com/
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Sau đó du khách sẽ có một khoảng thời gian tự do để mua sắm, thường thức các đặc sản của Bỉ như là 

Sô-cô-la, bánh waffles. Buổi chiều, đoàn sẽ chia tay Brussels để đến với Paris, kinh đô ánh sáng - thủ đô 

của nước Pháp. 

Khách sạn: 3 -4* tại Hotel Reseda Paris hay khu vực lân cận (B) 

Thứ năm: Paris – Versailles – Paris (60 km) 

Đến với Paris, du khách sẽ có 2 ngày để khám phá kinh đô ánh sáng, một trong những thành phố được 

yêu thích nhất trên thế giới. Chương trình thăm quan Paris sẽ được bắt đầu khi xe đưa du khách đi dọc 

đại lộ Champs Élysées nổi tiếng, đại lộ nối liền quảng trường Concorde - một địa điểm lịch sử trong 

cuộc cách mạng Pháp với Khả Hoàn Môn - một biểu tượng kinh điển của Paris - tượng đài hùng vĩ được 

Napoléon cho xây dựng để vinh danh quân đội. Đoàn sẽ đến điện Invalides, nơi đặt mộ của Napoleon và 

dừng chân chụp ảnh tại một biểu tượng kinh điển khác của Paris - Tháp Eiffel. Du khách sẽ có thời gian 

tự do để chụp hình, di dạo khu vực xung quanh hay dùng bữa trưa.  

Sau đó xe sẽ đưa đoàn rời khỏi trung tâm thành phố, đến vùng ngoại ô Paris để ghé thăm cung điện 

Versailles, tòa lâu đài lộng lẫu bậc thế giới, nơi ở của gia đình hoàng tộc cho đến khi cuộc cách mạng Pháp 

nổ ra vào năm 1789. Ngày nay, Versailles là một trong những điểm du lịch yêu thích nhất của du khách 

mỗi khi có dịp đến thăm Paris.  

Vào buổi tối, du khách có thế lựa chọn tham dự một trong những show biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của 

Paris. 

Khách sạn: 3 -4* tại Hotel Reseda Paris hay khu vực lân cận (B) 

Phí tham quan: 

Lâu đài Versailles                          €18  

Thứ sáu: Paris  
Ngày thăm quan thứ 2 tại Paris sẽ được bắt đầu bằng việc đi đến bảo tàng Louvre,  một trong những bảo 

tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới, nơi chứa hàng trăm ngàn các tác phẩm nghệ thuật có giá trị của nhân 

loại, trong đó đáng chú ý nhất là Tượng nữ thần sắc đẹp Venus, tượng thần chiến thắng Samothrace hay 

bức tranh nổi tiếng vẽ nàng Mona Lisa với nụ cười bí ẩn của Leonardo da Vinci. Lựa chọn một tour thăm 

quan bảo tàng sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm đáng quý khi được ngắm nhìn hàng trăm tác 

phẩm nghệ thuật có giá trị chỉ trong vài giờ. Du khách cũng có thể lựa chọn một chuyến đi dạo bằng 

thuyền trên sông Sein để có thể ngắm nhìn các công trình nổi tiếng của Paris nằm dọc đôi bờ sông như 

Nhà thờ Đức Bà, cây cầu Alexandre III. 

Sau buổi sáng vui vẻ thăm quan, du khách sẽ có một khoảng thời gian tự do để thưởng thức bữa trưa, và 

tiếp tục chuyến thăm quan đến nhà hát Opera - Palais Garnier. Buổi chiều du khách có thể lựa chọn tự do 

mua sắm tại trung tâm thương mại nổi tiếng Galeries Lafayette hay thường thức một bữa tối 4 món theo 

kiểu Pháp và/hoặc xem biểu diễn nghệ thuật. 

19:00 Đoàn kết thúc tour và trả khách tại nhà hát Opera 

Phí tham quan: 

Bảo tàng Louvre       €15 
Du thuyền trên sông Sein      €15 
Show biểu diễn Lido hoặc Moulin Rouge kèm xe di chuyển €150 

 

 

GHI CHÚ 
 

(1).Bữa ăn: (B) = Bữa sáng cơ bản theo kiểu Âu 

 
(2). Chúng tôi luôn cố gắng để vận hành tour theo đúng hành trình như đã thông tin đến đại lý. Tuy nhiên, 
trong một số trường hợp khách quan hay có những sự kiện nào đó bất khả kháng, chúng tôi sẽ buộc phải 
thay đổi hành trình, điều kiện lưu trú, chương trình tham quan… Và chúng tôi sẽ không bồi hoàn cho những 
thay đổi này.  
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OPTIONALS COSTS 

Optionals/ 

Entrance fee 
Amsterdam Canal Cruise (under 4 is free) 

€ 15 up,  

under 14 € 10 

Keukenhof Gardens (March-May) € 19 

Palace of Versailles € 18 

Paris by Night   € 40 

Le Louvre Museum (under age 18 is free) 

Due to a limited daily access control in the Louvre Palace, to avoid disappointment, we 
recommend customers who strongly request to visit this palace to book tickets online in 
advance at https://www.ticketlouvre.fr/louvre/b2c/index.cfm/calendar/eventCode/MusWeb 
or https://www.22europe.com/activities/973698 

€ 17 

River Seine Cruise € 15 

Lido/Moulin Rouge Show with transfer € 150 

Rhine River Cruise (according to time schedule) € 15 

Volendam € 10 

Compulsory 

City Tax 

Compulsory City Tax– Paris City Entrance + Overnight City Tax (per person per 
day)  If your reservation involves Paris city tour, you choose your leisure time by 
your own, you will still have to pay the city tax per person per day.  

€ 15 

Optional 

Local Dinner 

Traditional Pork Knuckle Lunch € 25 

French Dinner € 70 

Optionals/ 

Entrance fee 

Prague Castle; ticket includes the Old Royal Palace, St. George’s Basilica, 

Golden Lane and St. Vitus Cathedral (under 16 € 6,50 under 6 free) 

€ 13 

Fisherman's Bastion € 3 

Matthias Church € 8 

Budapest Danube River Cruise      € 20 

Schönbrunn Palace (under 18 € 11,5 under 6 free) € 16 

Vienna Waltz Concert with Transfers €69+€15 

transfer 

Mount Titlis Cable Car (under 16 half price, under 6 free) € 85 of  

CHF 92 

Compulsory 

City Tax 

Compulsory Road Tax – Czech Republic City entrance tax € 5 

Compulsory Road Tax – Vienna City entrance tax € 5 

Optional 

Local Dinner 

Hungary Folk Show and dinner and transfer € 50 

Titisee Local Dinner € 25 

 

Lưu ý: Danh sách chi phí chỉ mang tính chất tham khảo, tùy thời điểm thực tế, giá sẽ thay đổi. Du khách vui 

lòng lưu ý rằng một số điểm tham quan phục vụ tùy thuộc vào số lượng khách tối thiểu và điều kiện địa phương. 

Hướng dẫn viên sẽ thông báo mỗi ngày theo từng hành trình, hỗ trợ du khách mua vé và thu phí trực tiếp 

bằng tiền mặt (Euro).  

 

 

 

 

 

https://www.ticketlouvre.fr/louvre/b2c/index.cfm/calendar/eventCode/MusWeb
https://www.22europe.com/activities/973698
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