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PHÁP - MONACO - TÂY BAN NHA - BỒ ĐÀO NHA 11 NGÀY 
 

 Ngày khởi hành 2019: 11/06, 30/6, 02/07 

 

 

 

 

 

Lịch trình: Pháp (Nice, Marseille, Aix en Provence, Gordes, Nimes, Avignon, Perpignan) – 

Monaco (Monte Carlo) – Tây Ban Nha (Barcelona, Valencia, Madrid, Badajoz) – Bồ Đào 

Nha (Lisbon)  

 

Hàng không: Turkish Airlines hoặc tương đương  

 

Giá tour: 65.500.000 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: 61,500,000 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: 62,500,000 VND / người  

 Tặng 1 triệu VNĐ / khách hàng đăng ký trước 45 ngày. Giá còn: 64,500,000 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:  

 Đắm mình trong sắc tím trên những cánh đồng hoa oải hương dài bất tận của vùng Aix en 

Provence và đến thăm những điểm đến khác lạ của nước Pháp : thành phố biển đa sắc đa 

chiều Marseille lớn thứ 2 của Pháp, thành phố biển Nice và vùng Cote d'Azur, thành phố có từ 

thời La Mã – Nîmes, và Avignon là thủ phủ của dòng rượu vang Côte-du-Rhône 

 Ghé thăm và ngưỡng mộ sự thịnh vượng, giàu sang, cuộc sống đế vương của giới siêu giàu 

trên thế giới tại Công quốc Monaco.  
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 Thích thú thăm quan và trải nghiệm lối sống đầy đam mê, sôi động và nhiệt huyết của người 

dân Barcelona xứ Catalunya. Và cùng khám phá nét độc đáo về kiến trúc, duy nhất trên thế 

giới tại Barcelona qua những công trình thế kỷ của thiên tài Gaudi.  

 Ghé thăm các thành phố nhất định phải đến 1 lần trong đời trên bán đảo Iberia: thành phố 

nghệ thuật và khoa học Valencia - Tây Ban Nha; thủ đô quyến rũ, cổ kính, hào nhoáng Madrid 

– Tây Ban Nha; thủ đô xinh đẹp với vị trí ở cực tây của Châu Âu: Lisbon – Bồ Đào Nha.  

 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 hàng trăm thương hiệu nổi tiếng thế giới.  

 

 

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 - Nice Nghỉ đêm trên máy bay máy bay 

Ngày 2  Nice – Monaco – Frejus Kyriad Frejus – Centre *** Ăn trưa/tối 

Ngày 3  Frejus - Marseille -  

Aix en Provence - Gordes - Avignon 

ibis Avignon Centre ***   Ăn 3 bữa 

Ngày 4  Avignon – Nimes – Perpignan Ibis Perpignan *** Ăn 3 bữa 

Ngày 5  Perpignan – Barcelona Eurostars Executive **** Ăn 3 bữa 

Ngày 6  Barcelona – Valencia Hotel Medium Valencia **** Ăn 3 bữa 

Ngày 7  Valencia – Madrid Travelodge Torrelaguna *** Ăn sáng/trưa 

Ngày 8  Madrid – Badajoz Hotel Badajoz Center **** Ăn 3 bữa 

Ngày 9  Badajoz – Lisbon Holiday Inn Express Oeiras *** Ăn sáng/tối 

Ngày 10  Lisbon - Việt Nam Nghỉ đêm trên máy bay Ăn sáng 

Ngày 11  Hà Nội / Sài Gòn  máy bay 
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Bản đồ thăm quan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết hành trình: 

Ngày 01 Việt Nam – Nice  

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 1813, IST - NCE, 08h25 – 10h40  

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

Ngày 02 Nice - 20 km - Monte Carlo (Monaco) - 90 km - Frejus (ăn trưa, tối) 

Sau khi nhập cảnh xong tại sân bay Nice, đoàn ghé thăm Nice 

thành phố biển duyên dáng, cổ kính, xinh đẹp, lôi cuốn và giàu 

truyền thống văn hóa của Pháp. 

Ghé thăm: phố cổ Vieux Nice - là một trong những nơi đẹp 

nhất ở Nice với những con đường nhỏ hẹp, những ngôi nhà 

được xây dựng san sát nhau theo kiến trúc Ý, quảng trường 
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Massena – là quảng trường lớn nhất ở Nice, Massena nổi bật với thiết kế kì lạ của những bức tượng 

ngồi lơ lửng trên những cột cao và tượng thần Apollo trên đài phun nước mặt trời (La Fontaine du 

Soleil), đi dạo trên con đường có tên Promenade dés Anglais từ khi những quý tộc người Anh sang 

trốn lạnh và ngắm nhìn các bãi biển đầy đá cuội và sỏi.  

Chiều đoàn đến với công quốc Monaco để thăm: cung điện hoàng gia Monaco - là nơi ở chính 

thức của Hoàng tử Monaco và ngắm nhìn bến cảng Hercules - 

là một trong mười bến đỗ du thuyền đắt đỏ nhất thành tinh với 

các loại du thuyền sang trọng bậc nhất trên thế giới tụ họp tại 

đây. Sau đó đoàn thăm và chụp hình bên ngoài sòng bài nổi 

tiếng thế giới Monte Carlo Casino.  

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

 

Ngày 03 Frejus - 130 km - Marseille - 95 km - Gordes - 40 km - Avignon (ăn 3 bữa) 

Đoàn khởi hành đi Marseille. Nằm bên bờ Địa Trung Hải, 

Marseille được xem là thành phố hải cảng lâu đời, đồng thời là 

trung tâm công nghiệp, thương mại lớn trên thế giới. Nơi đây 

hấp dẫn du khách bởi khí hậu trong lành, làn nước biển trong 

xanh với những du thuyền neo đậu san sát như một bức tranh 

đa sắc màu. 

Đoàn đến thăm : Nhà thờ Notre Dame La Garde - là công 

trình nổi tiếng nhất và là biểu tượng của Marseille, tọa lạc trên 

đồi Garde, thánh đường được hoàn thành vào năm 1864. Trên 

đỉnh tháp chuông là tượng đức mẹ bồng chúa cao 9,7m bằng 

vàng nguyên chất phát sáng lấp lánh, đây là bức tượng thiêng, 

che chở cho cư dân và những người dân chài lênh đênh trên 

biển. Khu cảng cũ Vieux-Port: Là bến cảng thiên nhiên có từ 

thời cổ đại, hiện nay được coi là trung tâm du lịch của Marseille, với quảng trường rộng thênh thang 

dọc theo bến cảng hình bán nguyệt, bao bọc bởi các nhà hàng đủ quốc tịch, quán cà phê, khách sạn. 

Từ khu cảng cũ đoàn có thể nhìn thấy lâu đài IF (Chateau d’lf) - 

Lâu đài nằm trên đảo IF nổi tiếng trong tác phẩm Bá tước Monte 

Cristo, đây là nơi giam cầm chàng lính thủy Edmond Dantes.  

Chiều, đoàn tiếp tục di chuyển đến Gordes - “viên ngọc của 

vùng Provence”. Đến Gordes, đoàn sẽ có cơ hội nhìn ngắm vẻ 

đẹp cổ kính, cảm nhận sự bình yên của ngôi làng, ghé thăm tu 
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viện Abbey Notre-Dame de Sénanque và ngắm nhìn cánh đồng Lavender thơ mộng dưới ánh 

chiều tà (thường từ tháng 6 – tháng 8 hàng năm). Nếu may mắn đến ngay mùa nở rộ của hoa 

Lavender, Quý khách sẽ được tận hưởng không khí tràn ngập hương thơm của loài hoa lãng mạn 

này.  

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

 

Ngày 04 Avignon - 45 km - Nimes - 200 km - Perpignan (ăn 3 bữa)  

Đoàn tùy chọn thăm Avignon - “Roma thứ hai” của châu Âu với 

các công trình lịch sử cổ kính. Nơi đây từng là trung tâm giao 

thương và văn hóa lớn nhất của vùng Provence - Alpes - Côte 

d’Azur. Avignon còn là điểm đến tuyệt vời cho những người yêu 

rượu vang nước Pháp, thành phố là thủ phủ của thương hiệu 

rượu vang Côte-du-Rhône nổi tiếng. 

Ghé thăm : Cung điện của Giáo Hoàng - Palais des Papes  

– 1 vùng đất thánh của tôn giáo, được xây dựng từ năm 1309, 

mang đậm kiến trúc Gothic, với tổng diện tích khoảng 

11.000m².  

Cầu St. Benezet: Được xây dựng từ thế kỷ 12, cầu đá Avignon 

từng là con đường duy nhất vượt sông Rhône ở vùng này. Ngày 

nay chỉ còn 4 nhịp cầu cũ còn lại; di tích của cầu cùng Cung điện 

của Giáo hoàng đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới 

vào năm 1995. 

Đoàn khởi hành đi Nimes và Perpignan. Trên đường, đoàn ghé thăm cây cầu Pont du Gard kỳ vĩ 

hơn 2000 năm tuổi. Đây là hệ thống dẫn nước cao nhất thời Roma và được gìn giữ tốt nhất hiện tại. 

Được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ I sau công nguyên với nhiệm 

vụ mang nước về cho thành phố, cây cầu là một phần của công 

trình dài 50km, chuyên chở hàng trăm ngàn lít nước mỗi ngày. 

Đoàn tiếp tục thăm quan Arena of Nîmes, 1 trong những đấu 

trường La Mã trường tồn cùng thời gian, với sức chứa có thể lên 

đến 24.000 chỗ ngồi  trong quá khứ.  

Đoàn ăn tối và nghỉ đêm tại Perpignan hoặc khu vực lân cận.  
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Ngày 05 Perpignan - 195 km - Barcelona (ăn 3 bữa) 

Đoàn khởi hành đến Barcelona – thủ phủ của vùng Catalunya, 

là một trong những thành phố xinh đẹp và dễ sống nhất trên thế 

giới với những con người đam mê, nhiệt huyết của vùng Địa 

Trung Hải.  

Đoàn thăm công trình nổi tiếng của kiến trúc sư thiên tài Gaudi : 

Nhà thờ La Sagrada Familia - là công trình đồ sộ với nghệ 

thuật kiến trúc tinh xảo. La Sagrada Familia được xây dựng từ 

hơn 100 năm trước và đến nay vẫn đang tiếp tục được hoàn 

thành. Dù chưa hoàn thành nhưng Sagrada Familia cũng đã 

được đưa vào danh sách di sản thế giới  UNESCO vào tháng 10 

năm 2010.  

Đoàn dừng chân thăm khu phố La Rambla, khu phố Quartier 

Gothic, nhà thờ Barcelona Cathedral, bức tường The World 

Begins With Every Kiss, quảng trường trung tâm Catalunya.  

Quý khách có thể ngắm nhìn tòa nhà Casa Mila và ngôi nhà C  

asa Batllo, 2 kiệt tác của kiến trúc sư Gaudi, trên đường đến 

thăm sân vận động Nou Camp.  

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

Ngày 06 Barcelona - 350 km - Valencia (ăn 3 bữa) 

Đoàn khởi hành đến Valencia – nơi tổng hòa các đặc tính của 

những thành phố lớn: hiện đại, sôi động, thiên nhiên, cùng sự 

sôi động của một thành phố biển Địa Trung Hải nhưng vẫn còn 

giữ được ngôn ngữ và truyền thống văn hóa lâu đời, âm nhạc, 

khiêu vũ, cách chế biến món ăn, các nghề thủ công mỹ nghệ và 

những lễ hội địa phương đặc sắc.  

Đoàn dừng chân tại quảng trường trung tâm Plaça de la Reina trước khi thăm nhà thờ Valencia 

Cathedral. Nếu thời gian cho phép, đoàn sẽ đến thăm chợ 

trung tâm Valencia – nơi có hơn 1000 quầy bán lẻ các loại 

thức ăn, hải sản tươi, thịt xông khói, trái cây, gia vị, … hoặc 

thăm công trình kiến trúc theo kiểu Gothic - La Lonja de la 

Seda và cánh cổng có từ thời trung cổ Torres de Quart gần 

đó.  

Tiếp đó, đoàn thăm quan bên ngoài khu quần thể kiến trúc hiện đại và ấn tượng nhất Valencia: 
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Ciudad de las Artes y las Ciencias - thành phố của khoa học và nghệ thuật và bảo tàng hải dương 

học lớn nhất Châu Âu L’Oceanografic. Đoàn ăn tối và nghỉ đêm tại Valencia hoặc khu vực lân cận. 

 

Ngày 07 Valencia - 350 km - Madrid (ăn sáng, trưa) 

Đoàn khởi hành thủ đô duyên dáng của Tây Ban nha, Madrid 

nổi tiếng với những đại lộ hào nhoáng, không gian xanh tràn 

ngập và một nền văn hóa đa dạng.  

Ghé thăm bên ngoài sân vận động Estadio Santiago 

Bernabeu – sân nhà của đội bóng Hoàng Gia, nơi chứng kiến 

rất nhiều những trận bóng đá kinh điển thế giới; tòa tháp đôi 

Kio Torres – hay còn được gọi với cái tên gần gũi hơn Puerta de Europa, cánh cổng của Châu âu. 

Sau đó, đoàn thăm Plaza Mayor. Buổi chiều tối, đoàn được tự do thưởng thức đặc sản địa phương 

tại San Miguel Market – trong khu chợ có mái che này, bạn có 

thể nếm thử vô số món tapas và rượu từ những người bán hàng 

và đắm mình trong bầu không khí vui vẻ tuyệt vời. Hãy nếm thử 

một vài cách chế biến đa dạng của món tapas ngon nhất Tây 

Ban Nha, hoặc các món ăn nóng (như khoai tây cay và mực 

chiên giòn) hoặc các món ăn nguội (món thịt xông khói nổi tiếng 

ibérico ham, pho mát manchego, ô liu manzanilla); cùng với những món  ăn địa phương được yêu 

thích như món callos a la madrileña (thịt và đậu hầm), có thể dùng kết hợp với các loại rượu vang 

đậm đà được ủ lâu năm trong vại gỗ sồi từ Rioja.  

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

 

Ngày 08 Madrid - 400 km - Badajoz (ăn 3 bữa) 

Đoàn tiếp tục thăm quan thành phố Madrid. Điểm đến đầu tiên 

là Plaza de Espana nơi có đài tưởng niệm Cervantes - Miguel 

de Cervantes - tác giả văn học kiệt xuất của Tây Ban Nha, cha 

đẻ của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Don Quijote (Đôn Kihôtê). 

Sau đó đoàn ghé thăm Cung điện hoàng gia Madrid: Là một 

trong những cung điện lớn và ấn tượng nhất ở châu Âu, với hơn 

2000 phòng được bày trí sang trọng và lộng lẫy. Madrid nổi 

tiếng là cung điện cổ kính lưu giữ hàng trăm tác phẩm nghệ 

thuật quý giá của các nghệ sỹ nổi tiếng thế giới như: 

Caravaggio, Valazquez, Francisco de Goya,… và nhà thờ 
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Catedral de la Almudena trước khi lên đường đến Badajoz.  

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

  

Ngày 09 Badajoz – 240 km – Lisbon (ăn sáng, tối) 

Sau bữa sáng, đoàn khởi hành đi thủ đô Lisbon của Bồ Đào 

Nha. Cả thành phố là một tác phẩm nghệ thuật, nơi mà sự lãng 

mạn của nó nằm ở màu sắc đượm buồn man mác, mờ ảo đan 

xen giữa nét cổ điển và sự hiện đại. Vẻ hoài cổ ấy toát ra trong 

hơi thở cổ kính của kiến trúc, của màu sắc lịch sử hiện hữu nơi 

đây.  

Đoàn có thời gian thỏa sức mua sắm với hơn 150 cửa hàng, chuyên bán hàng hiệu giảm giá, 

với các thương hiệu quốc tế như: Adidas, Aigner, Bruno Banani, CK, Diesel, Escada, Hugo 

Boss, Levi’s, Lacoste, Nike, Michael Kors, Samsonite, Sunglass Hut, Tommy Hilfier, Under 

Armour, …  

Chiều, đoàn đi qua ponte Vasco de Gama - cây cầu dây văng 

qua sông Tagus ở Lisboa, thủ đô Bồ Đào Nha. Đây là cầu dài 

nhất châu Âu, với tổng chiều dài 17,2 km. Dừng chân thăm quan 

quảng trường trung tâm Praça do Comércio, nơi có cổng khải 

hoàn môn Arco da Rua Augusta và cánh cổng để vào thành 

phố Cais das Colunas. Đoàn tùy chọn leo bộ thăm quan 

Alfama - quận cổ nhất Lisbon, nơi mà phố xá với những ngôi nhà lợp ngói đỏ, các bậc thang dài 

tưởng như vô tận nối các hẻm ngõ ngách thoải trên đồi, các quảng trường nhỏ xinh đều được giữ 

nguyên trạng. Đoàn ăn tối và nghỉ đêm tại Lisbon hoặc khu vực lân cận. 

 

Ngày 10 Lisbon – Việt Nam (ăn sáng) 

Đoàn tiếp tục thăm quan bên ngoài Tháp Belem - là biểu 

tượng hoàng kim ở Bồ Đào Nha, tháp được xây dựng trong thời 

gian từ năm 1515-1521. Tháp Belem được UNESCO công nhận 

là Di sản văn hóa thế giới năm 1983. Cả công trình trông giống 

như một con thuyền buồm nhỏ đậu bên bờ sông Tagus canh giữ 

sự bình yên cho bến cảng Lisbon. Tu viện Jeronimos: Được 

xây dựng trong thời đại khám phá của Bồ Đào Nha, tu viện này 

là một trong những công trình kỳ vĩ nhất của Bồ Đào Nha, được 

UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1983. Tượng 
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đài thám hiểm Padrão dos Descobrimentos: được xây dựng ở bờ Bắc sông Tagus để tưởng niệm 

500 năm ngày mất của Hoàng tử Henry the Navigator - một nhân vật chính trị quan trọng trong thế 

kỷ 15 và là người khởi xướng cho “Kỷ nguyên khám phá” của Bồ Đào Nha. 

Sau đó đoàn ra sân bay về lại Việt Nam.  

Chuyến bay 1: TK 1760, LIS - IST, 15h45 - 22h25 

Chuyến bay 2: TK 166, IST - HAN, 02h25 - 16h05. Đoàn nghỉ đêm trên máy bay. 

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

Ngày 11 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 tour Dế Việt Châu Âu 

 Hỗ trợ 24/7 trong suốt thời gian thăm quan Châu Âu 
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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: 9 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.  

 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 
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 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 ! 


