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PHÁP - LUXEMBOURG - BỈ - ĐỨC - HÀ LAN 

(10D7N) 
Tour code: VTTOBEU01-10D7N 

Updated: 080420/VTT 
 

Thời gian Phương tiện 
Tiêu 

chuẩn 
SL khách 

khởi hành 
Ngày khởi 

hành 
Điều chỉnh chương 
trình theo yêu cầu 

10 ngày 7 đêm  
(khách sạn) 

hàng không (Emirates / Thai 
Airways / Singapore Airlines / 

Malaysia Airlines…) & xe 45 chỗ 
3*** từ 6 khách theo yêu cầu Có thể 

 

  

NGÀY 1: TP.HCM – PARIS (ăn tối trên máy bay) 

Trưởng đoàn của Công ty VTT travel đón Quý khách tại Cổng D2 - Ga quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục 

đáp chuyến bay đi Paris – thủ đô Cộng hòa Pháp. Nghỉ đêm trên máy bay. 

 

NGÀY 2: PARIS (ăn trưa / tối)  

Đến Paris, sau khi nhập cảnh Pháp và nhận lại hành lý cá nhân, đoàn khởi hành tham quan: 

  + Nhà thờ Đức Bà Paris – nổi tiếng trong tác phẩm bất hủ cùng tên của đại văn hào Victor Hugo.  

  + Chụp ảnh lưu niệm tại Tháp Eiffel. Ngồi thuyền Bateaux Parisiens – dạo sông Seine thơ mộng và ngắm nhìn 

những công trình cổ kính dọc hai bên bờ sông.  

Sau khi ăn trưa, đoàn tiếp tục tham quan: 

  + Tháp Montparnasse – tòa nhà cao nhất Paris (bao gồm phí lên tầng 56 của tòa tháp).  

  + Quảng trường Concorde – với ngọn tháp bút 3,000 năm có nguồn gốc từ Ai Cập.  

  + Khải Hoàn Môn – được Napoléon Đại Đế xây dựng vào năm 1806 để chào mừng chiến thắng của Quân đội 

Hoàng gia Pháp.  

  + Đại lộ Champs Élysées – đại lộ sầm uất bậc nhất của “kinh đô ánh sáng” Paris.  

Đoàn ăn tối và về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Paris 

  

NGÀY 3: PARIS (ăn sáng/trưa/tối)   

Đoàn ăn sáng tại khách sạn và khởi hành tham quan: 

  + Lâu đài Versailles – công trình được xem là biểu tượng quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp.  

Sau khi ăn trưa, đoàn tiếp tục tham quan: 

  + Chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Louvre – nổi tiếng với kiến trúc cổ kính và vô cùng hoành tráng.  

  + Đồi Montmartre – được biết đến là một trong những vị trí cao nhất của thủ đô Paris.  

  + Nhà thờ Sacre Coeur (nhà thờ Thánh Tâm) – công trình tôn giáo tuyệt đẹp với lối kiến trúc Roman trắng tinh 
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khôi. Tự do mua sắm tại các trung tâm thương mại nổi tiếng nhất tại Paris như Lafayet, Out Look …  

Quý khách ăn tối và về khách sạn tự do nghỉ ngơi.  Nghỉ đêm tại Paris 

 

NGÀY 4: PARIS – LUXEMBOURG (360 KM - ăn sáng/trưa/tối)  

Sau khi ăn sáng và trả phòng khách sạn, đoàn khởi hành đi Luxembourg – Đại công quốc có chủ quyền duy nhất trên 

Thế giới, được cai trị bởi một Đại công tước. 

Đến nơi, Quý khách ăn trưa và tham quan: 

  + Khu phố cổ – được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1994. 

  + Lâu đài Grand Dukes – kiến trúc nguy nga tráng lệ, được xây dựng từ thời Trung cổ (chụp ảnh bên ngoài).  

  + Nhà thờ Đức Bà Luxembourg và Cầu vòm Adolphe. 
Đoàn ăn tối và nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Luxembourg 

 

NGÀY 5: LUXEMBOURG – BONN - COLOGNE (260 KM - ăn sáng/trưa/tối) 

Quý khách ăn sáng và trả phòng khách sạn, khởi hành đến với Bonn – thành phố cổ được xem là một trong những 

cái nôi của văn hóa, nghệ thuật tại Đức. 

Đến nơi, đoàn ăn trưa và tham quan: 

  + Lâu đài Drachenburg – được xây dựng từ năm 1882, công trình tọa lạc trên đỉnh của ngọn đồi Drachenfels với 

phong cảnh thiên nhiên hùng vỹ và vô cùng tươi đẹp đã giúp nơi đây trở thành một trong những tòa lâu đài cổ tích 

nổi tiếng bậc nhất của nước Đức. 

Xe đưa đoàn tiếp tục di chuyển tham quan tại Cologne – thành phố cổ kính nằm bên dòng sông Rhine thơ mộng. 

  + Nhà thờ Cologne – công trình tôn giáo hoành tráng được xây dựng vào năm 1248 với kiến trúc Gothic đặc trưng 

(chụp ảnh bên ngoài). Đoàn ăn tối và về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Cologne 

 

NGÀY 6: COLOGNE – BRUSSELS – THE HAGUE (390 KM - ăn sáng/trưa/tối) 

Đoàn ăn sáng và trả phòng khách sạn, khởi hành đi Brussels – thủ đô của Vương quốc Bỉ, trái tim châu Âu, nơi đặt 

trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế. 

Đến nơi, đoàn ăn trưa và tham quan: 

  + Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Atomium (chụp hình bên ngoài). 

  + Tượng chú bé đứng tè “Manneke Pis” – biểu tượng du lịch của thành phố Brussels.  

Xe đưa đoàn tiếp tục di chuyển tham quan The Hague –trung tâm hành chính của “xứ sở cối xay gió”. 

  + Cung điện Hoà Bình – nơi đặt trụ sở chính của Tòa án Quốc tế (chụp ảnh bên ngoài).  

  + Cung điện Binnenhof – công trình tuyệt đẹp và cũng là Tòa nhà Quốc hội Hà Lan (chụp ảnh bên ngoài).  

Quý khách ăn tối và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại The Hague 

  

NGÀY 7: THE HAGUE – AMSTERDAM (65 KM - ăn sáng/trưa/tối) 

Quý khách ăn sáng và trả phòng khách sạn, khởi hành tham quan Amsterdam – thủ đô của đất nước Hà Lan xinh 

đẹp. Trên đường đi ăn trưa tại nhà hàng địa phương. 

  + Quảng trường Dam – nằm ngay trung tâm thành phố với nhiều tòa nhà hiện đại xung quanh.  

  + Trung tâm chế tác kim cương Amsterdam – nổi tiếng với loại kim cương xanh vô cùng độc đáo.  

  + Du thuyền trên kênh Amsterdam – ngắm cảnh quan xinh đẹp và cảm nhận cuộc sống yên bình của người Hà 

Lan.  

Đoàn ăn tối và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Amsterdam 
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NGÀY 8: AMSTERDAM – GIETHORN – AMSTERDAM (240 KM - ăn sáng/trưa/tối) 

Đoàn ăn sáng tại khách sạn và khởi hành tham quan: 

  + Ngôi làng Giethoorn – ngôi làng xinh đẹp như trong cổ tích, được ví như “Venice của Hà Lan”, nơi chỉ có những 

chiếc thuyền đi len lỏi qua từng con kênh nhỏ giữa cảnh vật thần tiên xung quanh.  

Sau khi ăn trưa, đoàn khởi hành về lại Amsterdam tự do tham quan và mua sắm tại khu vực trung tâm. 

Quý khách ăn tối và về lại khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự túc chi phí khám phá “Amsterdam by night”. Nghỉ đêm tại 
Amsterdam 

NGÀY 9: AMSTERDAM – TP.HCM (ăn sáng) 

Sau khi ăn sáng, đoàn tự do nghỉ ngơi cho đến giờ trả phòng khách sạn, khởi hành ra sân bay quốc tế tại 

Amsterdam làm thủ tục đáp chuyến bay về lại Việt Nam. Nghỉ đêm trên máy bay 

NGÀY 10: TP.HCM 

Đoàn về đến TP.HCM, kết thúc chuyến đi. HDV VTT travel chia tay đoàn và hẹn gặp lại trong các hành trình sau.  

 

********** KẾT THÚC TOUR ********** 

 
 
* CHI PHÍ CHUYẾN ĐI BAO GỒM 
- Vé máy bay theo hành trình (bao gồm tất cả thuế phí).Hành lý thông thường gồm 01 kiện xách tay không quá 07 
Kg và 01 kiện ký gửi từ 20 - 30 Kg (tùy hãng hàng không). 
- Chi phí visa Châu Âu  
- Phương tiện vận chuyển suốt tuyến tại điểm đến theo như chương trình (xe, tàu cao tốc, thuyền,…). 
- Phòng khách sạn tiêu chuẩn 3* (02 Người lớn / 1 Phòng đôi), trẻ nhỏ (dưới 02 tuổi) và trẻ em (từ 02 - dưới 12 tuổi) 
đi cùng sẽ ngủ chung giường với bố mẹ. Nếu có nhu cầu bố trí thêm giường riêng hoặc sử dụng phòng đơn, vui lòng 
thông báo khi đăng ký tour và thanh toán phần phụ phí tại thời điểm đăng ký. 
- City tax, tourist tax (tạm hiểu là thuế du lịch thành phố nếu có, tuỳ thành phố và khách sạn). 
- Các bữa ăn được đề cập trong chương trình, mỗi khách được 01 chai nước suối / 01 ngày. 
- Vé vào cổng, tham quan theo chương trình. 
- Bảo hiểm du lịch AIG toàn cầu. 
- Tiền bồi dưỡng (Tip) tài xế & Hướng dẫn địa phương.  
- Quà tặng VTT travel 
- Trưởng đoàn VTT travel suốt tuyến. 

* CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 
- Chi phí làm hộ chiếu (còn hạn sử dụng trên 6 tháng). 
- Phí thực hiện visa tái nhập Việt Nam (đối với khách mang hộ chiếu nước ngoài). 
- Phí phụ thu hành lý quá cước qui định. 
- Các chi phí cá nhân phát sinh ngoài chương trình (mini bar, khuân vác, điện thoại, giặt ủi,…). 

* GHI CHÚ 
- Trật tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của chuyến đi, nhưng VTT travel vẫn đảm 
bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan đã ghi trong chương trình. 
- Giá tour là giá tham khảo áp dụng cho nhóm khách công ty, gia đình, nhóm bạn từ 6 người và có thể thay đổi tùy 
nhu cầu khách hàng.  


