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PHÁP - THỤY SỸ - Ý - VATICAN 10 NGÀY 
 

Ngày khởi hành 2019: 19/05, 08/06, 22/06, 13/07, 27/07, 24/08 

  

 

 

 
 

 

Lịch trình: Pháp (Paris, Dijon, Annecy) – Thụy Sỹ (Geneva) – Ý (Milan, Venice, Florence, 

Rome) – Vatican  

Hàng không: Turkish Airlines hoặc tương đương  

 

Giá tour: 59.200.000 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: 55,200,000 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: 56,200,000 VND / người  

 Tặng 1 triệu VNĐ / khách hàng đăng ký trước 45 ngày. Giá còn: 58,200,000 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 

 Khám phá Cung điện Versailles - cung điện lộng lẫy nhất, tinh hoa nhất, đồ sộ nhất, và xa hoa 

nhất thế giới, là biểu tượng cho quyền lực tối thượng của vị vua mặt trời Louis 

 Hít hà bầu không khí trong lành, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên hữu tình xanh mát mắt và 

không gian sống êm đềm của dãy Alps trên các con đường của Thụy Sỹ và thị trấn Annecy 
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 Thăm quan những thành phố đẹp nhất Ý, phải đến ít nhất 1 lần trong đời: thành phố thời 

trang Milan, thành phố tình yêu Venice, thành phố Phục Hưng ngàn năm tuổi Florence và 

thành phố của sự vĩnh hằng Roma.  

 Sống trong không gian thiêng liêng cùng những tín đồ Thiên Chúa giáo thành tín nhất ngay 

giữa tòa thánh Vatican, một trong những trung tâm tôn giáo quyền lực nhất thế giới.  

 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 tại Rome, kinh đô thời trang Milan, các sản phẩm thủy tinh lung linh 

của Venice, các sản phẩm đồ da thuộc độc đáo tại Florence.  

 

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 *** trưa/tối 

Ngày 3  Paris – Dijon Ibis Dijon Centre Clemenceau *** Ăn 3 bữa 

Ngày 4  Dijon - Geneva - Annecy  Kyriad Annecy Cran-Gevrier *** Ăn 3 bữa 

Ngày 5  Annecy - Milan Ibis Milano Fiera **** Ăn 3 bữa 

Ngày 6  Milan - Venice Best Western Hotel Biri **** Ăn 3 bữa 

Ngày 7  Venice - Florence Hotel West Florence **** Ăn 3 bữa 

Ngày 8  Florence - Rome Best Western Park Hotel Roma **** Ăn 3 bữa 

Ngày 9  Rome - Việt Nam Nghỉ đêm trên máy bay Ăn sáng 

Ngày 10  Hà Nội / Sài Gòn  máy bay 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deviet.vn/
mailto:chauau@deviet.vn
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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 – Dijon (ăn 3 bữa) 

Đoàn khởi hành đi thăm Cung điện Versailles – là biểu tượng 

của quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp với 

một diện tích và các công trình kiến trúc cực kì đồ sộ và lộng 

lẫy. Với một cung điện rộng 67.000 mét vuông gồm trên 2000 

phòng, một công viên có diện tích 815 héc ta, Versailles là một 

trong các lâu đài đẹp nhất và lớn nhất châu Âu cũng như trên 

thế giới. Năm 1979, lâu đài Versailles đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới. 

Sau đó đoàn khởi hành đi Dijon. Đoàn ăn tối và nghỉ đêm tại Dijon hoặc khu vực lân cận.  

 

Ngày 04 Dijon – 260 km – Geneva - 40 km - Annecy (ăn 3 bữa)  

Đoàn khởi hành đi Geneva – thành phố hòa bình, nhỏ xinh với 

vẻn vẹn 15 km2 nằm soi bóng bên bờ hồ Geneva. Với khí hậu ôn 

hòa, phong cảnh tuyệt đẹp và con người thân thiện, Geneva 

(Thụy Sĩ) là viên ngọc sáng trong lòng Châu Âu thu hút hàng 

triệu lượt khách du lịch quanh năm, bất kể nắng hay mưa. 

Geneva cũng là nơi có trụ sở của hơn 200 tổ chức quốc tế thuộc 

chính phủ và phi chính phủ trên toàn thế giới.  
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Đoàn thăm quan: trụ sở Liên Hợp Quốc Palais des Nations tại Geneva với những hàng quốc kỳ 

các nước trên thế giới dọc lối vào; chiếc ghế gãy Broken Chair trước cửa Trụ sở Liên Hợp Quốc 

cao 24 m; nặng 5,5 tấn làm từ gỗ với ý nghĩa phản đối sử dụng mìn sát thương cá nhân và bom bi 

trên toàn thế giới. Xe đi ngang qua đài phun nước Jet d'Eau trước khi đi qua phố cổ Geneva; quảng 

trường Place du Bourg-de-Four và bức tường Reformation Wall trước khi đi Annecy.  

Đến thị trấn Annecy – là nơi giao lưu giữa ba nước Pháp, Ý, 

Thụy Sỹ; Annecy được mệnh danh là Venice của nước Pháp và 

dãy Alps, có dãy ph ố cổ nằm dọc theo bờ kênh và cả những cây 

cầu xinh xắn như trong cổ tích. Những con đường lát đá cuội 

uốn lượn, hai bên là vô số ngôi nhà được sơn bằng gam màu 

pastel và nhiều chậu hoa rực rỡ sẽ làm cho bạn phải mê đắm thị 

trấn nhỏ bé này. 

Đoàn thăm quan: công viên Châu Âu - Gardens of Europe; 

cây cầu tình yêu Pont des Amours nối liền con kênh Canal 

du Vassé và hồ Lac d’Annecy xinh đẹp – cây cầu được truyền 

thuyết kể rằng, nếu hai người yêu nhau đứng trên cầu và hôn 

nhau thật nồng nàn thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi; phố cổ 

Annecy và tòa nhà tam giác biểu tượng của thành phố - Palais 

de I’lle được xây dựng vào thế kỉ XII giữa con sông ngắn nhất (3.5 km) và sạch nhất nước Pháp - 

Le Thiou. Đoàn ăn tối và nghỉ đêm tại Annecy hoặc khu vực lân cận.  

 

Ngày 05 Annecy – 340 km - Milan (ăn 3 bữa) 

Đoàn khởi hành đi đến Milan – thành phố lớn nhất nước Ý và 

cũng là kinh đô thời trang của thế giới.  

Đoàn ghé thăm nhà thờ “Il Duomo” nằm trên quảng trường 

Piazza del Duomo, được xây dựng từ thế kỷ 14 ngay tại trung 

tâm thành phố, Il Duomo là một trong số những nhà thờ lớn 

nhất thế giới (với sức chứa đến 40.000 người) và là một trong 

các nhà thờ tuyệt vời nhất mang đặc trưng của phong cách 

Gothic Flamboyant (với mái nhà được phủ bởi 135 đỉnh chóp 

bằng đá điêu khắc tỉ mỉ; và bên ngoài được trang trí với 2.245 

bức tượng bằng đá cẩm thạch).  

Đoàn dành thời gian thăm quan và mua sắm tại trung tâm 

thương mại Galleria Vittorio Emanuele II lâu đời nhất thế 
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giới được xây dựng từ thế kỷ 19, nơi hội tụ hơn 80 nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới với các tên 

tuổi nổi bật như Prada, Versace, Luis Vuitton, Gucci, Pollini, Moni,…  

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

 

Ngày 06 Milan - 260 km – Venice (ăn 3 bữa) 

Đoàn khởi hành đến thành phố tình yêu Venice - thành phố lãng 

mạn bậc nhất châu Âu với quảng trường San Marco rợp cánh bồ 

câu trên pho tượng vàng, với các chàng trai đẹp như thần Apollo 

chèo thuyền Gondola đưa khách len lỏi khắp các dòng kênh và 

phiêu diêu với giọng ca Opera truyền cảm.  

Đoàn ghé thăm: Piazza San Marco - quảng trường lớn nhất và 

là một trong những điểm tham quan nổi bật của du khách; Cung 

điện Doge's Palace - nằm trên quảng trường Piazza San Marco 

lớn, cung điện là nơi ở của Doge (người cai trị Venice) và là thủ 

phủ quyền lực cho Cộng hòa Venice, kéo dài hơn 1,000 năm. 

Vương cung thánh đường St. Mark’s Basilica được trang trí 

lộng lẫy với những bức tranh tường vàng, những tác phẩm từ 

thời kỳ Phục Hưng và mái vòm tuyệt đẹp, cầu than thở - Bridge of Sighs; cửa hàng giới thiệu các 

sản phẩm thủy tinh đầy chất nghệ thuật, độc đáo, rực rỡ sắc màu Murano. 

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

 

Ngày 07 Venice - 260 km – Florence (ăn 3 bữa) 

Đoàn khởi hành đến thành phố nghệ thuật Florence – thủ phủ 

của vùng Tuscany, là một điểm không thể bỏ qua trong mọi 

hành trình đến nước Ý, là nơi mà bất cứ đâu ở thành phố này ta 

đều có thể bắt gặp những công trình, tác phẩm nghệ thuật 

mang đậm  dấu ấn của thời kỳ Phục Hưng. 

Đoàn ghé thăm: quảng trường Piazzale Michelangelo nơi đặt bức tượng chàng David độc đáo và 

ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Florence; cửa hàng chuyên bán 

các sản phẩm thời trang da thuộc và đồ lưu niệm nổi tiếng của 

Florence; nhà thờ chính tòa Santa Maria del Fiore và tháp 

chuông Giotto’s Campanile; tòa thị chính Palazzo Vecchio 

giữa quảng trường Piazza della Signoria - trung tâm của 

chính trị và lịch sử của Florence; cầu Ponte Vecchio để ngắm 
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phong cảnh 2 bên bờ sông Arno và thỏa sức mua sắm các trang sức bằng vàng nổi tiếng được bày 

bán ngay trên cầu; Đoàn ăn tối và nghỉ đêm tại Florence hoặc khu vực lân cận. 

 

Ngày 08 Florence – 275 km - Rome (ăn 3 bữa) 

Đoàn khởi hành tới thành phố vĩnh hằng Rome – thủ đô của 

nước Ý được khởi lập từ năm 753 trước Công Nguyên bởi người 

La Mã. Với tuổi đời gần 3.000 năm, Rome lưu giữ nhiều công 

trình cổ đại và trung đại nhất thế giới, gợi nhắc về đế chế La Mã 

huyền thoại. 

Đoàn ghé thăm: đấu trường La Mã Coliseum - một trong 

những biểu tượng quen thuộc nhất của thành phố vĩnh hằng 

Rome. Vào thời La Mã cổ đại, công trình này được xây dựng để 

trở thành một trung tâm giải trí cho thành phố, với những buổi 

hòa nhạc, lễ hội, tạp kĩ và đặc biệt là những cuộc chiến sinh tử 

đẫm máu giữa những nô lệ diễn ra để mua vui cho giới quý tộc 

La Mã. Quảng trường Tây Ban Nha; Đài phun nước “ước 

nguyện” Trevi phong cách baroque lớn nhất tại Rome; Pantheon “ngôi đền của mọi vị thần”; 

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

Ngày 09 Rome – Việt Nam (ăn sáng) 

Sau bữa sáng, đoàn thăm quan Tòa Thánh Vatican, nhà thờ 

Thánh Peter's Basilica - một trong những nhà thờ Công Giáo 

nổi bật và quan trọng nhất. Tại đây, bạn không chỉ được chiêm 

ngưỡng kiến trúc độc đáo từ thời Hậu phục hưng và Ba-rốc của 

nhà thờ, mà còn có thể khám phá bên trong, nơi lưu giữ nhiều 

báu vật lịch sử như bức họa Pieta của Michelangelo. 

Sau đó, đoàn thỏa sức mua sắm tại trung tâm với hơn 150 

cửa hàng chuyên bán hàng hiệu giảm giá : Adidas, 

Bottega, Burberry, CK, Diesel, Furla, Guess, Hugo Boss, 

Jimmy Choo, Lacoste, Levi’s, Nike, Michael Kors, Roberto 

Cavalli, Samsonite, Salvatore Ferragamo, Sunglass Hut, 

Tommy Hilfier, Valentino, Versace, …  

Đoàn ra sân bay  về lại Việt Nam.  

Chuyến bay 1: TK 1864, FCO - IST, 19h45 - 23h25 

Chuyến bay 2: TK 166, IST - HAN, 02h25 - 16h05. Đoàn nghỉ đêm trên máy bay. 
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(giờ bay có thể thay đổi phụ thuộc vào hãng hàng không) 

Ngày 10 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  

 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: 7 triệu VND / người.  

 

Chính sách cho trẻ em 

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

 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 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.  
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 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 ! 


