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TOUR ĐÔNG ÂU
ĐỨC- CỘNG HÒA SÉC- BALAN- HUNGARY- ÁO
(11 NGÀY – 9 ĐÊM)
KHỞI HÀNH: AUG 14- AUG 24, 2018
Đông Âu nổi tiếng với các thành phố xinh đẹp, thơ mộng hòa mình giữa các dòng sông như
Vienna, Pudapest, Prague. Không khí trong lành, thiên nhiên tươi đẹp bốn mùa, kiến trúc đa
dạng làm nên sự quyến rũ của vùng đất này. Đến Đông Âu, ta như sống chậm lại để cảm
nhận mọi giá trị của cuộc sống.
NGÀY 1 (Aug.14, 2018): HOA KỲ– MUNICH (Ăn trên máy bay)
Quý khách có mặt trước 3 tiếng tại sân bay để TỰ làm thủ tục đáp chuyến bay đi Munich.Nghỉ đêm trên
máy bay.
NGÀY 2 (Aug.15, 2018): MUNICH (Ăn trưa, tối)
Đến sân bay Munich, xe và hướng dẫn viên đón đoàn và đưa quý khách tham quan Tòa thị chính mới (Neue
Rathaus) - là nơi thu hút sự chú ý của khách du lịch. Tòa tháp cao 79m, được xây dựng vào khoảng 18671909 bởi nhà kiến trúc Georg Joseph Hauberrisser theo phong cách Gothic phương Bắc, Tòa thị chính cũ xây dựng từ thời Trung cổ (1470-1480) để thay thế tòa thị chính xưa kia đã bị đốt phá trước đó. Đây là tòa
nhà mang phong cách kiến trúc Gothic được thiết kế và xây dựng bởi Jörg von Halsbach. Ghé thăm Lâu đài
Nymphenburg - được xem là lâu đài đẹp nhất thế giới với sự kết hợp độc đáo giữa công trình kiến trúc và
công viên. lâu đài mùa hè này được hoàn thành xây dựng vào năm 1679. Tại đây có phòng dạ hội (Festsaal)
rất hoành tráng và cầu kỳ được Henrico Zucalli tạo dựng năm 1702. Bức tranh trên trần phòng dạ hội của
họa sĩ Johann Baptist Zimmermann vẽ bầu trời của các vị thần Olympia nhằm thể hiện một xã hội dưới sự
thống trị của một vị vua yêu hòa bình. Ăn tối. Nghỉ đêm tại Munich

NGÀY 3 (Aug.16, 2018) MUNICH (Ăn 3 bữa)
Sau khi ăn sáng, quý khách ghé thăm thị trấn cổ Garmisch-Partenkirchen - nơi "khai sinh" môn trượt tuyết
núi và có vẻ đẹp thiên nhiên thanh bình. Quý khách đi cáp treo lên đỉnh núi Zugspitze cao nhất nước Đức
với độ cao 2.962m, thưởng thức cảnh thiên nhiên hùng vĩ với tầm nhìn tới 400 đỉnh núi tại Áo, Italia, Thụy
Sĩ, Đức. Trở về Munich, quý khách tự do tham quan mua sắm tại Trung tâm Kaufingerstrasse là phố mua
sắm chính của thành phố, nơi bạn sẽ tìm thấy hầu hết các nhà bán lẻ quốc tế lớn như Zara, H & M, Esprit, và
Benetton... hoặc Fünf Höfe (năm sân) là một trong những khu vực mua sắm mới nhất của Munich - đặt trong
1

một tòa nhà lịch sử, trung tâm này là một sự pha trộn liền mạch của cũ và mới - một kết hợp của thủy tinh,
thép và gạch đặc trưng cho lối đi, mà kết nối năm sân bên trong và được lót bằng các crème de la crème của
các nhà thiết kế quốc tế. Nghỉ đêm tại Munich.

NGÀY 4 (Aug.17, 2018): MUNICH - PILSEN – PRAGUE (Ăn 3 bữa)
Ăn sáng và trả phòng khách sạn. Đoàn khởi hành đi Prague - Thủ đô của Cộng hòa Séc được biết đến như là
"Thành phố của 100 ngọn tháp". Trên đường dừng chân tham quan nhà máy bia Pilsner Urquell Brewery.
Đến Praha, tham quan một vòng thành phố: chụp ảnh lưu niệm với Tháp đồng hồ thiên văn độc đáo
"Astronomical clock" có từ năm 1402, Quảng trường trung tâm "Wencelas Square", hoặc quý khách có thể
khám phá thành phố cổ khoảng 15 phút (chi phí tự túc), cầu Karluv Most hay cầu Charles - một cây cầu thật
đẹp và lãng mạn được xây bằng đá theo kiểu kiến trúc Baroque nhiều đôi uyên ương thường chọn cây cầu
này làm nơi chụp ảnh cho đám cưới của mình. Ăn tối. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại
Prague

NGÀY 5 (Aug.18, 2018):PRAGUE - CHODOVA PLANA - KARLOVY VARY - PRAGUE (Ăn 3 bữa)
Ăn sáng tại khách sạn. Khởi hành đến thị trấn Chodova Plana tham quan hầm ủ bia Tiệp "Chodova
Brewery" - nơi sản xuất ra loại bia ngon nhất trên thế giới và có thể nếm thử 1 cốc bia Tiệp chính gốc. Sau
khi dùng cơm trưa, tiếp tục hành trình đến Karlovy Vary - nổi tiếng với nhiều suối nước nóng có giá trị cao
trong việc chữa bệnh (13 con suối chính và 300 suối nước nóng nhỏ hơn), được sử dụng cho các tầng lớp
quý tộc từ thời Trung cổ. Tham quan: Tháp Diana - ngắm nhìn toàn cảnh với các lâu đài cổ kính và quyến
rũ của Karlovy Vary bằng Funicular, hot spring Colonnade - thành phố suối khoáng nằm ở phía tây Cộng
Hòa Séc, nổi tiếng nhờ những suối nước nóng có thể chữa nhiều bệnh, Mlynska Colonada. Trở về Praha.
Ăn tối và nghỉ ngơi.Nghỉ đêm tại Prague.
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NGÀY 6 (Aug.19, 2018):PRAGUE - BRNO - BA LAN(Ăn 3 bữa)
Sau khi ăn sáng, quý khách trả phòng, xe đưa quý khách khởi hành đi Ba Lan. Trên đường tham quan thị
trấn Brno với biệt thự Tugendhat - được UNESCO công nhận là di sản thế giới, nhà thờ St. Peter & Paul. Ăn
trưa và tiếp tục đến Krakow - Kinh đô cổ xưa của Ba Lan, là thành phố có nhiều di tích lịch sử và những bộ
sưu tập nghệ thuật vô giá và cũng là một thành phố cổ nhất xứ sở bạch dương. Đến Ba Lan, quý khách dùng
cơm tối. Nhận phòng khách sạn. Nghỉ đêm tại Ba Lan

NGÀY 7 (Aug.20, 2018): BA LAN - SLOVAKIA - HUNGARY (Ăn 3 bữa)
Sau khi ăn sáng, quý khách đến tham quan Cung điện hoàng gia mấy trăm năm của Vua Ba Lan. Đoàn khởi
hành đi Budapest - "Hòn ngọc của Danube". Dùng cơm trưa tại Banska Bystrica - thành phố nằm ở miền
trung Slovakia, tiếp tục hành trình đến Budapest. Ăn tối và nhận phòng khách sạn. Nghỉ đêm tại Budapest

NGÀY 8 (Aug.21, 2018): HUNGARY (Ăn 3 bữa)
Ăn sáng tại khách sạn. Tham quan thành phố Buda với Cung điện Buda - là một lâu đài lịch sử và tổ hợp cung
điện của các vị vua Hungary ở Budapest, được hoàn thành lần đầu vào năm 1265, Pháo đài Fisherman's - đây là
pháo đài có lịch sử từ thời trung cổ, đặc sắc với nghệ thuật trang trí Mosaic. Toà nhà Quốc hội - biểu tượng nổi
tiếng nhất của Budapest và là một trong những toà nhà lập pháp cổ kính nhất Châu Âu.
Ăn trưa, tiếp tục tham quan Nhà thờ Matthias tráng lệ, nhà hát Opera Quốc Gia, đi thuyền trên dòng sông xanh
Danube - ngắm nhìn những công trình kiến trúc độc đáo, nổi bật nhất, hùng vĩ và kiêu hãnh nhất trong các kiến
trúc nơi đây, cầu Xích - nối liền giữa 2 bờ Buda & Pest. Ăn tối và nghỉ đêm tại Budapest
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NGÀY 9 (Aug.22, 2018):BUDAPEST- VIENNA (Ăn 3 bữa)
Ăn sáng và trả phòng khách sạn. Đoàn khởi hành đi Vienna - là thủ đô của Áo và được coi là cái nôi của âm
nhạc cổ điển. Đến nơi, tham quan và chụp ảnh bên ngoài: cung điện mùa hè Schoenburnn - được Unesco công
nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1996 và cũng là nơi mà hoàng đế nước Pháp Napoléon đã từng ngự trị từ
1806 đến 1809, vườn thượng uyển Belvedere, công viên Sradtpark. Ăn tối và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Nghỉ đêm tại Vienna.

NGÀY 10 (Aug.23, 2018):VIENNA (Ăn 3 bữa)
Ăn sáng và trả phòng khách sạn. Tham quan: cung điện hoàng gia Hofburg là nơi ở chính thức của Tổng thống
Áo, bao gồm các toà nhà dành cho gia đình hoàng gia, các buổi thiết triều, các vườn hoa rộng rãi, những đài
phun nước đồ sộ, các phòng hoà nhạc sang trọng, những sảnh lớn dành cho các buổi dạ vũ, bảo tàng của Hoàng
hậu Sisi Elizabeth, nhà thờ thánh Stephant (bên ngoài) tọa lạc ngay trung tâm quảng trường, nhà hát Opera. Ăn
trưa. Mua sắm tại quảng trường Stephan Plat với các gian hàng hiệu, thu hút hàng trăm du khách với các tiết
mục xiếc, biểu diễn hòa nhạc được trình bày bởi các nghệ nhân đường phố. Ăn tối và nhận phòng khách sạn
nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Vienna.

NGÀY 11 (Aug.24, 2018):VIENNA - HOA KỲ (Ăn sáng)
Ăn sáng và trả phòng khách sạn. Đoàn di chuyển ra sân bay đáp chuyến bay về Hoa Kỳ. Kết thúc chương trình
tham quan!
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KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH
CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ CHỌN V TRAVEL LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG NHỮNG CHUYẾN DU LỊCH. ƯỚC
MONG VỚI CHUYẾN DU LỊCH VỪA QUA ĐÃ ĐEM LẠI CHO QUÝ VỊ NHỮNG NIỀM VUI VÀ NHỮNG KỶ NIỆM RẤT
NHỚ.

***********************************

GÍA TOUR: $ 4,800.00 (Nếu đặt vé trước ngày quy định)
* Phòng ở một người, trả thêm $1,350.
* Trẻ em dưới 2 tuổi, chỉ trả $1,400.
* Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi, ở chung với ba mẹ được giảm $500/1 trẻ em.
* Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn.
* Trẻ em yêu cầu giường phụ: 100% giá tour như người lớn.
GIÁ TOUR BAO GỒM:
●
●
●
●
●
●
●
●

09 đêm khách sạn theo tiêu chuẩn 3 sao, 2 người 1 phòng. Nếu ở phòng 3 người cũng được, nhưng
không được giảm giá.
Các bữa ăn như trong chương trình.
Xe đưa đón tham quan theo chương trình.
Hướng dẫn viên tiếng Việt kinh nghiệm, nhiệt tình.
Phí tham quan như trong chương trình.
Nước suối: 01 chai/người/ngày.
Vé máy bay khứ hồi : USA/MUC/VIE/USA
Thuế an ninh, xăng dầu hàng không và thuế phi trường.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
● Hộ chiếu: còn hạn trên 06 tháng tính từ ngày kết thúc chuyến đi.
● Bảo hiểm du lịch theo chương trình.
● Hành lý mang theo: Tùy thuộc vào quy định của các hãng hàng không sẽ có những mức cước phí khác
nhau. Tuy nhiên đa phần:1carry on : free, 1st checked bag: free, 2nd checked bag: $100/ bag ( checked
bag size 50lbs = 23 kg).
● Chi phí cá nhân, hành lý quá cước, điện thoại, giặt ủi, tham quan ngoài chương trình.
● Phụ phí phòng ở 1 người.
● Nước uống trong các bữa ăn.
● Phí phục vụ dành cho hướng dẫn viên và tài xế trong suốt tour (khoảng $10USD/khách/ngày)
● Các chi phí không được đề cập trong mục bao gồm.
LƯU Ý
- Vì lý do khách quan (thời tiết, giao thông, …), chương trình hoặc tuyến đi có thể thay đổi. Hướng dẫn viên
sẽ sắp xếp lại, tuy nhiên vẫn bảo đảm lịch trình đã có.
- Yêu cầu Quý khách thực hiện ĐÚNG THỜI GIAN mà HDV đã sắp xếp. Nếu quý khách nào đến trễ quá 15
phút, Đoàn sẽ không chờ.
- Ngoài các địa điểm đã được liệt kê trong chương trình, nếu Quý khách có nhu cầu muốn đến thăm một địa
điểm khác không có trong chương trình, thì Quý khách sẽ tự chi trả các chi phí đó.
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