TOUR 7 NGÀY
Thụy Sĩ

Ý

Vatican

Monaco

Pháp

LOẠI HÌNH TOUR: Tour ghép theo đoàn (Tiếng Việt)
THỜI GIAN: 7 ngày 6 đêm
KHỞI HÀNH: Thứ 7 hàng tuần
GIÁ TOUR: VNĐ 13,965,000 - giá tour (chưa bao gồm tiền Tip cho hướng dẫn viên và tài xế là
€7/khách/ngày)
Thứ bảy: Paris – Lucerne (650 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, ngồi trên
xe tận hưởng phong cảnh thôn quê tuyệt đẹp của miền tây nam nước Pháp trên đường đến Thụy Sĩ. Đoàn
đi ngang qua Basel, nơi gặp giáp ranh của 3 nước Pháp, Đức và Thụy Sĩ trước khi đến thành phố ven hồ
đẹp như tranh vẽ Lucerne. Tại Lucerne du khách có dịp được thăm quan địa điểm nổi tiếng nhất của
Lucerne là Cầu gỗ cổ Chapel, tháp nước, chiêm ngưỡng những ngôi nhà theo lối kiến trúc Broque và
Gothic. Du khách sẽ có một khoảng thời gian tự do để chụp hình hay mua sắm.
Khách sạn: 3-4* tại Hotel Arcade hay khu vực lân cận (B)

Chủ nhật: Lucerne– Milan –Venice (400 km)
Từ Lucerne, xe sẽ đưa đoàn di chuyển xuống phía nam, thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ của Thụy sĩ và đến
với nước Ý. Điểm dừng chân đầu tiên sẽ là Milan, kinh đô thời trang của thế giới. Du khách sẽ được hướng
dẫn tham quan những điểm thăm quan nổi tiếng của thành phố, trong đó có nhà thờ lớn theo kiến trúc
Gothic tráng lệ Duomo. Du khách cũng sẽ có thời gian tự do thăm quan, mua sắm và dung bữa trưa tại
trung tâm mua sắm cổ nhất của thế giới Galleria Vittorio Emanuele II. Rời Milan đoàn sẽ đi đến một thành
phố cổ kính, độc đáo khác của nước Ý, nơi được rất nhiều du khách mong được một lần ghé thăm - Venice.
Khách sạn: 3-4* tại Venice Michelangelo Hotel by M&A Hotels hay khu vực lân cận (B)

Thứ hai: Venice – Rome (550 km)
Hãy dành trọn buổi sáng để khám phá Venice. Tầu sẽ đưa du khách vào đảo San Marco, đó là một trải
nghiệm đáng nhớ khi ngồi trên tầu và ngắm nhìn vẻ đẹp quyến rũ, thơ mộng của thành phố từ xa cùng với
các công trình kiến trúc nằm hai bên bờ. Khi lên đảo, du khách sẽ được tham quan những địa danh nổi
tiếng của Venice như quảng trường với nhà thờ thánh San Marco, một công trình kiến trúc theo lối
Byzantine tuyệt đẹp, dạo bước trên câu cầu Than Thở huyền thoại. Hình ảnh của cây cầu nổi tiếng này
xuất hiện rất nhiều trong các tấm bưu thiếp, tranh ảnh miêu tả về Venice. Đó cũng là cây cầu kết nối các
nhà tù cũ với phòng thẩm vấn của cung điện Doge.
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Sau đó du khách sẽ có dịp được xem những nghệ nhân Venice biểu diễn chế tác thủy tinh Murano bằng
phương pháp truyền thống, và mua sắm những mặt hàng thủy tinh độc đáo và tính tế của Murano. Tất
nhiên có một hoạt động vô cùng thú vị mà du khách có thể lựa chọn là ngồi thuyền mũi nhọn Gondola
đặc trưng của Venice để len lỏi qua những kênh rạch, ngắm nhìn những ngôi nhà trên biển xinh đẹp. Vào
bữa trưa, du khách cũng đừng nên bỏ lỡ món mý Ý đặc sản tại một trong những nhà hàng truyền thống tại
Venice.
Buổi chiều, đoàn sẽ khởi hành để tiến về thành Rome
Khách sạn: 3-4* tại Excel Roma Montemario Hotel hay khu vực lân cận (B)

Phí thăm quan:
Đi dạo bằng thuyền Gondola tại Venice (6 người 1 thuyền):
Đi thuyền dọc theo kênh Grand canal (12 người 1 thuyền):
Bữa trưa với món Mỳ Ý truyền thống:

€30
€30
€25

Thứ ba: Rome – Vatican – Arezzo (280 km)
Bắt đầu ngày mới tại Rome bằng chuyến tham quan Vatican, quốc gia nhỏ nhất trên thế giới nằm trong
lòng của thủ đô nước Ý. Tại đây, du khách sẽ ngạc nhiên với vẻ tráng lệ cả uy nghi của nhà thờ thánh
Peter Basilica, nơi ở của giáo hoàng Francis và là trung tâm tôn giáo quan trộng nhât của Kito giáo. Du
khách có thể thăm quan Vương Cung Thánh Đường được xây dựng cách đây 1700 năm, với rất nhiều
những tác phẩm nghệ thuật, bích họa và được sáng tác bởi những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của nhân loại.
Du khách cũng có thể tùy chọn thăm quan nhà nguyện Sistine Chapel để chiêm ngưỡng những bức họa
tuyệt mỹ trên trần nhà của Michelangelo.
Tiếp nối chuyến thăm quan, du khách sẽ đến thăm đài phun nước Trevi, một kiệt tác nghệ thuật Baroque,
nơi du khách ném những đồng xu vào đài phun nước để cầu nguyện được trở lại thăm thành phố vĩnh
hằng Rome một lần nữa. Sau bữa trưa, đoàn sẽ ghé thăm đấu trường La Mã Coliseum, được xây dựng
vào thể kỷ đầu sau công nguyên. Du khách có thể lựa chọn tản bộ quanh khu vực đấu trường hoặc chọn
một tour vào thăm quan bên trong đấu trường để có thể tưởng tượng một cách sinh động về những trận
chiến của các đấu sĩ thời xưa.
Sau chuyến thăm quan đấu trường La Mã, đoàn di chuyển đến thăm Khải Hoàn Môn Constantine, công
trình này cũng được xây dựng từ thế kỷ thứ 4 sau công nguyên. Tại đây du khách hãy dành thời gian để
thưởng thức món kem Galeto nổi tiếng của Ý. Du khách có thể lựa chọn một chuyến viếng thăm nhà thờ
Basilique Santa Maria degliAngeli e deiMartiri nằm gần Quảng trường Cộng Hòa, hoặc tự do mua sắm
trước khi khởi hành đến Arezzo vào lúc xế chiều.
Khách sạn: 3-4* tại Etrusco Arezzo Hotel hay khu vực lân cận (B)

Phí thăm quan:
Bảo tang Vatican và nhà nguyện Sistine Chapel cùng với hướng dẫn địa phương:
Đấu trường La Mã Coliseum Tour cùng với hướng dẫn địa phương:

€50
€35

Thứ tư: Arezzo – Florence – Pisa – Genoa (250 km)
Chuyến đi sẽ đưa du khách khám phá Florence, thành phố được mện danh là cái nôi văn hóa nghệ thuật
phục hung và là quê hướng của rất nhiều tác phẩm kiến trúc, nghệ thuật tuyệt vời. Hãy bắt đầu ngày mới
bằng việc đi đến quảng trường Michelangelo để có một cái nhìn toàn cành về thành phố với vẻ đep huy
hoàng, cổ điển của nhung mái ngói mầu đỏ, dòng sông Arno và những bức tường thành cổ phía ngoại ô.
Tiếp đến du khách sẽ tìm hiểu về nghề da thuộc truyền thống của vùng đất này tại một cửa hàng địa
Phương, và có thời gian mua sắm các sản phẩm da thuộc nổi tiếng của Florence. Du khách cũng có thể
tản bộ đến thăm nhiều địa điểm nổi bật của Florence như là cầu Vecchio, nhà thờ đức bà Duomo hay
tháp Campanile.
Đoàn sẽ đi ngang qua bảo tàng nghệ thuật Uffizi, nơi lưu trữ những bộ sưu tập nổi bật nhất của Florence.
Du khách sẽ có thời gian rảnh rỗi để tự mình tham quan thành phố, thư giãn, thưởng thức một ly café, ngồi
ngắm phố phường trước khi khởi hành đến Pisa. Đến Pisa, khi khách có thể thoải mái tản bộ và chụp hình
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toàn cảnh tháp nghiêng Pisa nổi tiếng nằm trên quảng trường Miracles. Đây cũng là nơi xây dựng nhà thờ
và nhà nguyện từ rất lâu đời
Khách sạn: 3-4* tại Idea Plus Hotel Savona hay khu vực lân cận (B)

Phí thăm quan:
Bữa ăn với món Steak Florentino:

€30

Thứ năm: Genoa – Monaco – Nice – Cannes – Avignon (450 km)
Đoàn chia tay nước Ý, xe sẽ đưa du khách đi dọc bờ biển Địa Trung Hải để đến thăm vùng Côte d'Azur
của nước Pháp, trong đó có Monaco, công quốc nhỏ bé, phồn thịnh và là quê hương của giải đua Công
Thức 1. Đến với Monaco, du khách sẽ có dịp tản bộ đến thăm Cung điện Thân Vương, tận hường không
khí thư thái, thăm quan 1920s Courthouse, Bảo tàng Đại dương học nằm bên sườn đồi và nhà thờ, nơi
an nghỉ của Công nương Grace Kelly.
Đoàn tiếp tục di chuyển để đến thăm xưởng nước hoa Fragonard, nơi đây du khách sẽ được hướng dẫn
thăm quan nhà xường, mua sắm các loại nước hoa của Pháp. Đoàn sẽ đến Nice vào buổi trưa, tại đây du
khách có thể tự do thăm quan và thưởng thức bữa trưa với những món ăn địa phương.
Rời Nice, đoàn sẽ đi đến Cannes, chụp ảnh Palais des Festival, nơi tổ chức liên hoan phim Cannes rồi lên
đường đi Avignon
Khách sạn: 3-4* tại Campanile Avignon Sud-Montfavet la Cristole hay khu vực lân cận (B)

Thứ 6: Avignon – Paris (700 km)
Băt đầu hành trình dài quay trở lại Paris. Thời gian này di khách có thể tận dụng thời gian để nghỉ ngơi
hoặc ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên thanh bình, xanh mướt ở hai bên đường.
18:30 đoàn về đến Paris, kết thúc hành trình tuyến xanh lá, đoàn chia tay quý khách.

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.
OPTIONALS
Optionals/

COSTS
Gondola Ride (6 persons per gondola) + Reservation Fees

Entrance fee

Compulsory City
Tax

Optional Local

€ 30 adult
and child

Vatican Museum and Sistine Chapel tour with guide and skip the line
(min 25 pax)
Colosseum Tour, under 18 Free
Colosseum Tour with guide and skip the line (min.25 pax)
Walking Audio Tour, to Piazza Navona, Pantheon and Spanish Steps

€ 50
€ 12
€ 35
€ 40

Compulsory City Tax – Venice City entrance + Boat trip + Overnight City tax
+ Local guide

€ 25

Compulsory City Tax – Rome City entrance + Overnight City tax

€ 10

Compulsory City Tax – Florence City entrance + Overnight City tax

€ 15

Compulsory City Tax – Pisa City entrance

€5

Compulsory City Tax – Monaco city entrance

€5

Italian Spaghetti Lunch
Fiorentino Steak Menu

€ 25
€ 30
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Dinner

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).
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