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PHÁP – ĐỨC – ÁO – HUNGARY – SLOVAKIA – SÉC  

  

 

 

 

 

 

 

 

Lịch trình: Pháp (Paris, Strasbourg) – Đức (Munich, Berlin) – Séc (Prague) – Slovakia 

(Bratislava) – Hungary (Budapest) – Áo (Vienna, Hallstatt) 

 

 

Giá tour: 59,900,000 VND / 1 người 

 Trừ ngay 3 triệu với khách hàng đã có visa.  

 Tặng 1 triệu / người cho nhóm từ 4 người hoặc đăng ký trước 45 ngày khởi hành.  

 

Ngày khởi hành 2018: 26/4, 17/5, 19/6, 14/7, 26/8, 20/9, 23/10, 15/11, 23/12 
 

Những trải nghiệm tuyệt vời trong chuyến đi:  

 Hòa mình cùng nhịp sống thanh lịch và lãng mạn, giữa không gian đẹp cổ kính, tráng lệ đầy 

nghệ thuật tại kinh đô ánh sáng của thế giới – Paris 

 Thăm quan 2 thành phố lớn và đẹp nhất của nước Đức, vừa có chiều sâu về lịch sử, vừa có 

chiều sâu về văn hóa và kiến trúc, nắm: Munich và Berlin.  

 Thăm thị trấn Hallstatt, thị trấn bên hồ, cổ kính đẹp nhất thế giới. Là điểm không thể bỏ qua 

khi thăm quan Áo.  

 Thưởng thức không gian âm nhạc sống động tại cái nôi của âm nhạc cổ điển cổ điển Châu Âu, 

thành phố Vienna  

 Khám phá 2 thành phố đẹp nguy nga, kiêu hãnh và cổ kính nhất Đông Âu: Prague và 

Budapest.  

 

Liên hệ đặt tour tại văn phòng Dế Việt:  

 Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà South Pacific, 73 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 Hotline: (+84) 0968 626 939 / (+84) 0913 395 342 / 024 3736 7979 

 Website: www.deviet.vn  |  Email: chauau@deviet.vn  

 

http://www.deviet.vn/
mailto:chauau@deviet.vn
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Tóm tắt chương trình: 

Thứ tự Ngày Lịch trình Khách sạn (hoặc tương đương) Ăn  

Ngày 1  Hà Nội – Paris Nghỉ đêm trên máy bay máy bay 

Ngày 2  Paris Hotel Ibis Porte d'Orleans trưa/tối 

Ngày 3  Paris – Strasbourg Hotel Ibis Strasbourg Aeroport Le 

Zenith 

sáng/trưa/tối 

Ngày 4  Strasbourg – Munich  Hotel NH Munich Airport sáng/trưa/tối 

Ngày 5  Munich – Hallstatt – 

Vienna 

Arion City Hotel Vienna sáng/trưa/tối 

Ngày 6  Vienna – Budapest Hotel Ibis Budapest Aero sáng/trưa/tối 

Ngày 7  Budapest – Bratislava Hotel Mercure Bratislava Centrum sáng/trưa/tối 

Ngày 8  Bratislava – Prague Duo Hotel sáng/trưa/tối 

Ngày 9  Prague – Berlin City Hotel Berlin East sáng/trưa/tối 

Ngày 10  Berlin – Hanoi Nghỉ đêm trên máy bay sáng/trưa 

Ngày 11  Hanoi  máy bay 

 

Bản đồ thăm quan: 
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Chi tiết hành trình: 

 

Ngày 01 Hà Nội – Paris  

19h00 quý khách khởi hành từ văn phòng của Tour Châu Âu Dế 

Việt, 73 Lý Nam Đế lên sân bay Nội Bài. Đoàn làm thủ tục và 

đáp chuyến bay đến Châu Âu. Đoàn nghỉ đêm trên máy bay. 

Chuyến bay 1: TK 168, HAN – IST, 22h20 – 04h40 

Chuyến bay 2 : TK1821, IST – CDG, 06h55 – 09h35  

 

Ngày 02 Paris (ăn trưa, tối) 

Đoàn hạ cánh lúc 09h35 tại sân bay CDG của Paris.  

Đến Paris, đoàn thăm quan : du thuyền trên sông Seine, 

Nhà Thờ Đức Bà, Cầu Alexander III, Đại lộ thiên đàng 

Champ élysées, Khải Hoàn Môn, Quảng trường Concorde, 

bên ngoài Điện Invalides.  

Đoàn nghỉ đêm tại Paris.  

 

Ngày 03 Paris – Strasbourg 487 km (ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng đoàn thăm quan tháp Eiffel, đồi Montmartre.   

Sau đó đoàn khởi hành đi Strasbourg.  

Đoàn nghỉ đêm tại Strasbourg.  

 

 

 

 

Ngày 04 Strasbourg – Munich 376 km (ăn sáng, trưa, tối) 

Đoàn khởi hành đi Munich.  

Đến Munich đoàn thăm quan : sân vận động Olympic, nhà 

thờ Church of Our Lady ﴾Frauenkirche﴿, quảng trường 

Marienplatz, BMW Welt, chụp hình bên ngoài cung điện 

Nymphenburg Palace.  

Đoàn ăn tối và nghỉ đêm tại Munich.  
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Ngày 05 Munich – 210 km Hallstatt – 300 km Vienna (ăn sáng, trưa, tối) 

Sáng đoàn khởi hành đi thị trấn Hallstatt, thị trấn đẹp nhất 

như trong cổ tích của nước Áo và nổi tiếng khắp thế giới.  

Đến nơi, đoàn tản bộ thăm quan quảng trường trung tâm 

Central Square Marktplatz, phố cổ, lâu đài thời trung cổ, 

cảnh sắc bên hồ Hallstätter See.  

Chiều đoàn khởi hành về lại Vienna.  

Nghỉ đêm tại Vienna.  

 

Ngày 06 Vienna – Budapest 243 km (ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng, đoàn thăm quan thủ đô Vienna : Thăm quan bên 

ngoài cung điện Schönbrunn Palace, hoàng cung Imperial 

Palace (Hofburg), nhà thờ lớn St. Stephen's, nhà hát lớn 

Vienna State Opera.   

Chiều đoàn đi Budapest và nghỉ đêm tại Budapest.  

 

Ngày 07 Budapest – Bratislava 200 km (ăn sáng, trưa, tối) 

Đoàn thăm quan thủ đô Budapest của Hungary. Đoàn thăm quan 

quảng trường anh hùng, tòa nhà Quốc Hội, du thuyền 

trên sông Danube, cầu Elisabeth Bridge, pháo đài 

Fisherman's Bastion, nhà thờ Matthias.  

Sau đó đoàn khởi hành đi thủ đô Bratislava và thăm quan: lâu 

đài Bratislava, cổng thành phố Michael’s Gate, cung điện 

tân cổ điển The Primate's Palace, cầu Most SNP.  

Đoàn nghỉ đêm tại Bratislava.  

 

Ngày 08 Bratislava – Prague 332 km (ăn sáng, trưa, tối) 

Đoàn khởi hành đi Prague.  

Thăm quan: lâu đài cổ Prague Castle, nhà thờ lớn St. 

Vitus, và lâu đài Old Royal Palace, Con đường Vàng, cây 

cầu đá Charles Bridge, quảng trường Old Town, đồng hồ 

thiên văn học Astronomical Clock. 

Đoàn nghỉ đêm tại Prague.  
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Ngày 09 Prague – Berlin 353 km (ăn sáng, trưa, tối) 

Sáng đoàn khởi hành đi Berlin.  

Đến Berlin, đoàn tự do mua sắm, shopping.  

Đoàn nghỉ đêm tại Berlin. 

 

Ngày 10 Berlin – Hà Nội (ăn sáng, trưa) 

Đoàn thăm quan thủ đô Berlin. Thăm quan cổng Brandenburg, 

chụp hình tại Checkpoint Charlie, bức trường Berlin, nhà 

thờ Kaiser Wilhelm Memorial Church, chụp hình bên ngoài 

State Opera Building, tháp truyền hình Fernsehturm. 

 Sau đó tự do mua sắm trước khi ra sân bay về lại Việt Nam.  

Chuyến bay 1: TK 1724, TXL – IST, 20h10 – 00h05 

Chuyến bay 2 : TK 168, IST – HAN, 02h15 – 20h50 

 

Ngày 11 Hà Nội 

Về đến Hà Nội. Xe của Dế Việt đón quý khách tại sân bay và đưa đoàn về nhà hát lớn Hà Nội.  

Đoàn chia tay và kết thúc hành trình thăm quan Châu Âu.  

 

Dịch vụ bao gồm: 

 Phí tư vấn, hoàn thiện hồ sơ, khai form, đặt lịch hẹn xin visa 

 Phí dịch thuật, công chứng và hoàn tất hồ sơ nộp visa 

 Phí nộp visa Schengen cho Đại sứ quán và phí nộp cho trung tâm tiếp nhận hồ sơ được ủy 

quyền của Đại sứ quán 

 Vé máy bay khứ hồi quốc tế của hàng không cao cấp 5 sao Turkish Airlines, một trong những 

hãng hàng không lớn nhất thế giới.  

 Xe đón và tiễn sân bay cho đoàn tại Việt Nam 

 Xe thăm quan tại Châu Âu chất lượng cao, lái xe kinh nghiệm theo chương trình (xe phục vụ 

tối đa 11 tiếng / ngày) 

 Trưởng đoàn đưa đoàn đi từ Việt Nam (chỉ áp dụng với đoàn có đủ từ 15 người trở lên) 

 Khách sạn từ 3* đến 4* sao tiêu chuẩn Châu Âu (02 khách ngủ 1 phòng) 

 Ăn các bữa theo chương trình 

 Vé thăm quan theo chương trình.  

 Thuế, phí dành cho khách du lịch tại các thành phố theo chương trình.  

 Bảo hiểm du lịch toàn cầu, mức bồi thường tối đa 1 tỉ VND 
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 Hỗ trợ 24/7 trong suốt thời gian thăm quan Châu Âu 

 

Dịch vụ không bao gồm: 

 Tip cho trưởng đoàn, hướng dẫn viên và lái xe : 7 Euro / khách / ngày 

 Chi phí cá nhân : giặt là, điện thoại, đồ uống, hành lý quá cước, các chi phí cá nhân phát sinh 

không có trong phần bao gồm … 

 Phụ thu nếu quý khách nghỉ phòng đơn : 8 triệu VND / người.  

 

Chính sách cho trẻ em 

 Trẻ em dưới 2 tuổi: 35% tổng giá trị tour  

 Trẻ em từ 2 đến 11 tuổi: 85% tổng giá trị tour và ngủ cùng bố mẹ  

 Trẻ em từ 11 tuổi trở lên hoặc trẻ em ngủ giường riêng: 100% tổng giá trị tour 

 Chính sách giảm giá cho trẻ em chỉ áp dụng khi 1 trẻ em đi cùng 02 người lớn và ngủ cùng 

phòng với 02 người lớn 

 Tổng số cháu được hưởng chính sách cho trẻ em không quá 3 cháu / đoàn. Các gia đình ký 

hợp đồng và đặt cọc trước được ưu tiên chính sách giảm giá cho trẻ em. Các gia đình đăng ký 

sau khi đoàn đã có đủ 3 trẻ em được giảm giá, thì các cháu đăng ký sau sẽ được tính như 

người lớn.  

 

Quy trình đăng ký và thực hiện tour:  

 Quý khách vui lòng đem theo Hộ chiếu (bản chính), ký hợp đồng và đóng tiền đặt cọc 

20.000.000 VND / 1 người khi đăng ký tour 

 Dế Việt Châu Âu sẽ hướng dẫn thủ tục xin visa, hoàn thiện các mẫu đơn visa, đăng ký ngày 

nộp hồ sơ, khách hàng phải có mặt để nộp hồ sơ và mang theo hồ sơ bản gốc để đối chiếu. 

 Hoàn tất thanh toán tiền tour khi có kết quả visa.  

 Tham gia họp đoàn trước 7 ngày so với ngày khởi hành hoặc theo lịch của đoàn để chuẩn bị 

tốt nhất cho chuyến thăm quan 

  

Trong trường hợp quý khách hủy tour: 

 Huỷ sau khi ký hợp đồng: 25% tổng giá tour. 

 Trước 30 ngày trở lên so với ngày khởi hành: 50% tổng giá tour 

 Trước từ 30 đến 16 ngày so với ngày khởi hành: 75% tổng giá tour 

 Trước 15 ngày so với ngày khởi hành: 100% tổng giá tour 
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 Trong trường hợp quý khách bị sứ quán từ chối visa, chúng tôi sẽ cam kết hoàn 100% 

phí dịch vụ visa và tour cho quý khách. Quý khách chỉ mất 3.000.000 VND / người lớn (phí sứ 

quán và dịch thuật, công chứng giấy tờ)  

 

LIÊN HỆ NGAY với đội ngũ tư vấn của Dế Việt tại để được tư vấn tốt nhất:  

 Đào Tuấn HƯNG  

Với hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch và 4 năm trải 

nghiệm về du lịch Châu Âu, Hưng luôn dành thời gian rảnh hàng năm 

để khám phá Châu Âu từ 2 – 4 tuần. Thế mạnh của Hưng là sự am 

hiểu, tận tâm, tác phong nhanh nhẹn và kinh nghiệm phục vụ các nhu 

cầu đa dạng của du khách Việt đến Châu Âu với chi phí tốt nhất.  

Mobile / viber / zalo: (+84) 0913 395 342  
 

 Nguyễn HUYỀN 

Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch và lữ hành quốc tế, 

Huyền hiện là tư vấn chính của Dế Việt tại Việt Nam. Huyền có thế 

mạnh trong việc giao tiếp và nắm rõ nhu cầu của du khách ; chuyên 

nghiệp trong tác phong ; tư vấn hiểu biết, có trách nhiệm, và Huyền 

luôn mang đến sự hài lòng cho khách hàng.  

Mobile / viber / zalo: (+84) 09 83 83 87 90  

 
 

 SAM Trần  

Với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, Sam có niềm đam 

mê mạnh mẽ với du lịch. Sam luôn mê mẩn và yêu thích vẻ đẹp của 

Châu âu trên mỗi chuyến đi, để từ đó mang lại trải nghiệm tuyệt vời đã 

có và truyền cảm hứng cho du khách. Sam tâm huyết, yêu nghề và 

luôn tư vấn đầy trách nhiệm với khách hàng.  

Mobile / viber / zalo: (+84) 0984 08 51 53  
 

 KIMMY Bùi  

 Với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch và là người năng 

động, Kimmy đã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới . Cùng sự tâm huyết 

với nghề, Kimmy luôn được khách hàng đánh giá cao về sự tư vấn 

nhiệt tình và chuyên nghiệp.  

Mobile / viber / zalo: (+84) 0912 405 105  
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 Nguyễn Minh NGỌC  

Với hơn 8 năm kinh nghiệm sinh sống, điều hành và hướng dẫn tour 

tại Châu Âu, Ngọc có hiểu biết sâu sắc về tuyến điểm cũng như nhu 

cầu thực tế của khách hàng khi đi tour, để tư vấn cho khách hàng 

chương trình tốt nhất, phù hợp nhất.  

Mobile / viber / zalo: (+84) 0916 220 512  

 

 

 

 

 

Vì sao nên lựa chọn tour Dế Việt 

 Uy tín, kinh nghiệm. Tỷ lệ đỗ visa luôn đạt trên 98% mỗi năm và cam kết hoàn tiền 

dịch vụ nếu visa không đạt 

 Uy tín, tận tâm, am hiểu, chuyên nghiệp: Với đội ngũ tư vấn hơn 8 năm kinh nghiệm, 

đều đã thăm quan và khảo sát Châu Âu kĩ lưỡng, với tác phong chuyên nghiệp, am hiểu 

về Châu âu và nhu cầu đa dạng của du khách Việt Nam, Dế Việt luôn tư vấn để quý khách có 

được hành trình tốt nhất, phù hợp nhất, với chi phí tiết kiệm nhất và hài lòng với 

mỗi chuyến đi.  

 Khách hàng luôn hài lòng với dịch vụ của Dế Việt (AsiaLink Travel) theo đánh giá từ 

website du lịch lớn nhất thế giới Tripadvisor trong 3 năm liên tiếp 2015, 2016 và 2017.  

 Sẵn sàng tư vẫn miễn phí và luôn song hành cùng khách hàng trong suốt thời gian thăm 

quan 

 Là đối tác hàng đầu của hàng không Turkish Airlines và các hãng lữ hành lớn tại Châu Âu 

chuyên cung cấp dịch vụ cho người Việt. 

 

AsiaLink Travel – Dế Việt kính chúc quý khách một chuyến đi vui và nhiều kỷ niệm đẹp ! 


