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PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC 8 NGÀY 
 

Ngày khởi hành 2019: 25/04, 14/05, 23/06, 23/07  

 

 

 

 

 

 

Lịch trình: Pháp (Paris) – Bỉ (Brussels) – Hà Lan (Amsterdam, Keukenhof/Zaanse Schans, 

Giethoorn) – Đức (Cologne, Frankfurt)  

Hàng không: Turkish Airlines hoặc tương đương  

 

Giá tour: 49.900.000 VND / 1 người  

 Tặng 4 triệu VNĐ / khách hàng áp dụng cho 4 khách hàng đăng ký đầu tiên và đăng ký trước 

90 ngày. Giá còn: 45,900,000 VND / người  

 Tặng 3 triệu VNĐ / khách hàng áp dụng cho 4 khách khách hàng đăng ký tiếp theo và đăng 

ký trước 60 ngày. Giá còn: 46,900,000 VND / người  

 Tặng 1 triệu VNĐ / khách hàng đăng ký trước 45 ngày. Giá còn: 48,900,000 VND / người  

 Tặng thêm 1 triệu VND / khách khi đăng ký theo nhóm 4 người trở lên.  

 Trừ ngay 3 triệu với khách hàng đã có visa.  

 Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.  

 

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 thành phố Brussels, nơi được coi là trái tim và là thủ đô của Liên Minh Châu Âu 

 Rực rỡ sắc màu trong lễ hội Keukenhof (21/3 – 19/5), lễ hội hoa mùa xuân đẹp nhất thế giới, 

chỉ diễn ra trong 2 tháng hàng năm hoặc thăm quan những chiếc cối xay gió, biểu tượng của 

đất nước Hà Lan thanh bình.  
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 Ngẩn ngơ trước ngôi làng đẹp như cổ tích, tĩnh lặng “không có đường đi cho ô tô”, ngôi làng 

Giethoorn mộng mơ của Hà Lan 

 Chiêm ngưỡng nhà thờ theo kiến trúc Gothic lớn thứ 3 trên thế giới, Nhà thờ chính tòa Köln 

 Thỏa sức mua sắm hàng hiệu được giảm giá tại trung tâm mua sắm cực lớn, với trên 150 cửa 

hàng thời trang cao cấp và 250 thương hiệu quốc tế 

 

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  

 

Tóm tắt chương trình: 

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

Ngày 1  Việt Nam – Paris Nghỉ đêm trên máy bay máy bay 

Ngày 2  Paris Ibis Paris Porte Clichy Centre *** Ăn trưa/tối 

Ngày 3  Paris - Brussels  Hotel Ibis Brussels Airport *** sáng/trưa/tối 

Ngày 4  Brussels - (Keukenhof) - 

Amsterdam - (Zaanse Schans) 

Park Inn by Radisson Hotel 

Amsterdam Airport Schiphol *** 

sáng/trưa/tối 

Ngày 5  Amsterdam - Giethoorn Postillion Hotel Deventer **** sáng/tối 

Ngày 6  Giethoorn - Cologne Best Western Leoso Hotel 

Leverkusen **** 

sáng/trưa/tối 

Ngày 7  Cologne - Frankfurt – Việt Nam Nghỉ đêm trên máy bay sáng/trưa 

Ngày 8  Hà Nội / Sài Gòn  máy bay 
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Bản đồ thăm quan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết hành trình: 

 

Ngày 01 Việt Nam – 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:  

Chuyến bay 1, TK 168, HAN – IST, 22h20 – 04h55 (+1) 

Chuyến bay 2 ,TK 1821, IST - CDG, 06h55 – 09h35  

Quý khách ở Sài Gòn sẽ đón chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất và gặp đoàn tại sân bay Istanbul. 

Ngày 02 Thăm quan Paris (ăn trưa, tối) 

Đoàn đến sân bay CDG, làm thủ tục nhập cảnh và bắt đầu hành 

trình khám phá thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp.  

Đoàn ghé thăm : Đại lộ Champs Élysées – được mệnh danh là 

đại lộ đẹp nhất thế giới, và là một biểu tượng cho sự xa hoa và 

lộng lẫy của Kinh Đô Ánh Sáng. Tại đây, du khách có thể tản bộ 

dọc con đường rợp bóng cây, qua những cửa hàng buôn bán từ 
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cao cấp đến bình dân và dẫn tới Cổng Khải Hoàn Môn; 

Quảng trường Concorde -  là quảng trường lớn nhất Paris và 

là nơi tập trung nhiều tác phẩm nghệ thuật là món quà từ các 

quốc gia khác gửi tới Pháp như tượng nữ thần Ai Cập, hay các 

bức tượng mang hơi hướng Địa Trung Hải ; tháp Eiffel - là 

biểu tượng trường tồn của nước Pháp và là một trong những 

thắng cảnh dễ nhận biết nhất trên thế giới (chụp hình phía 

ngoài); 1h đồng hồ để trải nghiệm du thuyền trên sông Seine, chiêm ngưỡng trọn vẹn những gì 

tinh túy nhất của Paris, quần thể kiến trúc đã được UNESCO 

công nhận là kì quan thế giới ; Nhà thờ Đức Bà Paris - báu 

vật "Công giáo hơn 800 tuổi của nước Pháp mang đậm kiến trúc 

cổ Gothic. Bên cạnh kiến trúc tuyệt mỹ, nhà thờ này cũng lưu 

giữ nhiều cổ vật vô giá, và ghé thăm kim tự tháp Pyramid tại 

bảo tàng Louvre.  

Đoàn ăn tối và nghỉ đêm tại Paris hoặc khu vực lân cận.  

 

Ngày 03 Paris - 315 km - Brussels (ăn 3 bữa) 

Đoàn khởi hành đi Brussels.  

Thăm quan trung tâm vương quốc Bỉ : nhà thờ La Mã thánh 

St. Michael và St. Gudula ; quảng trường lớn Grand Place 

– 1 di sản văn hóa của nhân loại ; tòa thị chính Brussels ; bức 

tượng chú bé đứng tè Manneken Pis - biểu tượng của quốc 

gia Bỉ. Bức tượng luôn được trưng diện bằng những bộ trang 

phục sặc sỡ quanh năm với nhiều chủ đề lễ hội đa dạng.  

Đoàn ghé thăm công viên Brussels và cung điện Hoàng Gia Bỉ 

Palais Royal nếu còn thời gian trước khi đến với mô hình phân tử học Atomium - một trong 

những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất và kỳ lạ nhất tại 

Brussels. Công trình kiến trúc mang phong cách vị lai này gồm 9 

khối cầu bằng thép không gỉ, nối liền với nhau bằng những ống 

trụ kim loại khổng lồ, theo kết cấu tinh thể sắt. Kỳ quan này 

được sáng tạo với mục đích sẽ là biểu tượng của thời đại nguyên 

tử và sử dụng nguyên tử với mục đích vì hòa bình.  

Đoàn ăn tối và nghỉ đêm tại Brussels hoặc khu vực lân cận.  
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Ngày 04 Brussels – (Keukenhof / Zaanse Schans) - 250 km - Amsterdam (ăn 3 bữa)  

Đoàn khởi hành đến Keukenhof, vườn lễ hội hoa mùa xuân lớn 

nhất và đẹp nhất thế giới (chỉ mở cửa 21.3 – 19.5.2019), với 

hơn 7 triệu bông hoa, hơn 800 loài hoa tulip trải rộng trên diện 

tích 32 hecta. Hoặc đoàn ghé thăm làng cối xay gió Zaanse 

Schans với tổng cộng 13 chiếc cối xay có tuổi đời trên 300 năm, 

dọc bên bờ sông Zaanse thơ mộng.  

Thăm quan trung tâm Amsterdam : Xưởng chế tác Kim 

Cương nổi tiếng “Coaster Diamond” ; Quảng trường Dam 

Square - nơi tập trung các công trình kiến trúc lịch sử vĩ đại của 

thành phố Amsterdam lâu đời như cung điện hoàng gia 

Koninklijk ; nhà thờ Nieuwe Kerk hay bảo tàng sáp 

Madame Tussauds ; Đài tưởng niệm Quốc Gia được lựa 

chọn để tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân đã mất trong Thế 

chiến thứ 2 vào ngày 4/5 hàng năm. Tùy chọn thăm quan phố đèn đỏ Red Light District về đêm.  

Đoàn ăn tối và nghỉ đêm tại Amsterdam hoặc khu vực lân cận.  

Ngày 05 Amsterdam – mua sắm hàng hiệu – 120 km – Giethoorn (ăn sáng / - / tối) 

Sau bữa sáng, đoàn khởi hành đến trung tâm mua sắm hàng hiệu giảm giá cực hấp dẫn, với 

hơn 150 cửa hàng cao cấp và hơn 250 thương hiệu quốc tế như : Armani, Adidas, CK, 

Hugo Boss, Michael Kors, Lacoste, Nike, Guess, Levi’s, Polo Ralph Lauren, Samsonite, 

Sunglass Hut, Tommy Hilfiger, Under Amour, Watch Station, WMF…  

Đoàn tự túc ăn trưa trước khi đến với 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. 

Đoàn ăn tối và nghỉ đêm tại khu vực lân cận.  

 

Ngày 06 Giethoorn - 200 km - Cologne (ăn 3 bữa) 

Đoàn khởi hành đến Cologne - một trong những thành phố cổ 

nhất của nước Đức nằm bên bờ sông Rhine thơ mộng. Tại đây 

đoàn tham quan nhà thờ Dom – Di sản Văn hóa Thế giới, là 

biểu tượng tôn giáo đặc trưng nhất của Đức và là nhà thờ 

Thiên chúa Giáo với kiến trúc Gothic lớn thứ 3 trên thế giới; 

khu chợ cũ Alter Markt ở trung tâm – nay là điểm hẹn của 
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nhiều nhà hàng, quán café – là nơi lưu giữ hình ảnh tướng Jan von Werth, nơi người dân còn truyền 

tai nhau về Jan & Griet, sự nuối tiếc của Griet khi khước từ lời cầu hôn của Jan. Sau đó, đoàn tự do 

mua sắm tại khu phố Hohe Straße nổi tiếng trong thành phố Cologne. Đoàn ăn tối và nghỉ đêm 

tại Cologne hoặc khu vực lân cận.  

 

Ngày 07 Cologne - 200 km - Frankfurt  - Việt Nam (ăn sáng / trưa / - ) 

Đoàn khởi hành đến Frankfurt, trung tâm thương mại & tài chính 

lớn nhất của nước Đức, là nơi đặt trụ sở ngân hàng trung ương 

Châu Âu và cũng là nơi sinh ra của đại thi hào Đức Johann 

Wolfgang von Goethe. Đoàn thăm quan: phố cổ, quảng trường 

Römerberg - một trong những khu đi bộ đông đúc và nhộn 

nhịp nhất của thành phố; tòa nhà thị chính cổ Römer; đài 

phun nước Justice; cầu sắt Eiserner Steg; nhà thờ 

Frankfurt Cathedral, nhà của Goethe, biểu tượng đồng tiền chung Châu Âu.  

Đoàn tự do mua sắm quà lưu niệm hoặc tranh thủ mua sắm trên phố Zeil trước khi ra sân bay về lại 

Việt Nam.  

Chuyến bay 1: TK 1594, FRA - IST, 19h10 - 23h10 

Chuyến bay 2: TK 168, IST - HAN, 02h15 - 20h50. Đoàn nghỉ đêm trên máy bay.  

(giờ bay có thể thay đổi phụ thuộc vào hãng hàng không) 

Ngày 08 Hà Nội / Sài Gòn 

Đoàn về đến sân bay Nội Bài / Tân Sơn Nhất. Kết thúc chuyến đi Châu Âu nhiều kỷ niệm. Chia tay 

đoàn & hẹn gặp lại trong các chuyến du lịch sau ! 

 

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  
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 Khách sạn từ 3* đến 4* sao tiêu chuẩn Châu Âu 02 khách/phòng (ghép 3 nếu lẻ khách nam / 

nữ)  

 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 

 Tặng nước: 01 chai / khách / ngày thăm quan 

 Quà tặng từ Dế Việt Châu Âu 

 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: 4.8 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 4 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 4 trẻ em được giảm giá, thì các cháu đăng ký sau sẽ được tính như 

người lớn.  

 

Quy trình đăng ký và tham gia 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 hoặc 2 tuần trước khi khởi hành.  
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 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 đã nộp hoặc / và có kết quả visa, đóng 10% giá tour. 

 Trước 30 ngày trở lên so với ngày khởi hành, đóng 25% giá tour 

 Trước từ 30 đến 16 ngày so với ngày khởi hành, đóng 50% giá tour 

 Trước 15 ngày đến 8 ngày so với ngày khởi hành, đóng 75% giá tour 

 Trong vòng 7 ngày so với ngày khởi hành, đóng 100% giá tour 

 Trong trường hợp quý khách bị 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, trung tâm 

tiếp nhận hồ sơ và dịch thuật, công chứng giấy tờ, …)  

 

Vì sao nên lựa chọn tour Dế Việt 

 Kinh nghiệm phục vụ trung bình 1.500 khách hàng đi Châu Âu (tính đến hết 2017) và trên 

2.500 khách hàng đi Châu Âu năm 2018. Với tỷ lệ đỗ visa luôn đạt trên 98% mỗi năm và cam 

kết hoàn tiền dịch vụ nếu visa không đạt.  

 AsiaLink Travel - Dế Việt được Đại sứ quán Pháp & trung tâm tiếp nhận thị thực TLScontact 

đánh giá là công ty có số lượng và chất lượng hồ sơ khách xin visa du lịch, thăm thân & công 

tác Châu âu tốt nhất, uy tín nhất năm 2018 trong các công ty du lịch tại Hà Nội.  

 Đội ngũ tư vấn tận tâm, am hiểu, chuyên nghiệp: Với 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 

phục vụ 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 của khách 

hàng trên website du lịch lớn nhất thế giới Tripadvisor trong 4 năm liên tiếp 2015, 2016, 2017 

và 2018 và các đánh giá rất hài lòng trên Facebook, với mức điểm hài lòng trung bình là 4.9/5 

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

đại sứ quán Châu Âu tại Việt Nam, các trung tâm tiếp nhận thị thực TLS & VFS.   

 Hành trình thăm quan trọn gói luôn được điều chỉnh hàng năm, nhằm mang đến trải nghiệm 

mới, độc đáo & khác biệt cho du khách, so với các tour truyền thống.  

 Dế Việt và đội ngũ luôn song hành cùng khách hàng trong suốt thời gian thăm quan tại Châu 

âu. 

 

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


