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   VIEN THAO MEDIA – V TRAVEL 
               1982 Senter Rd., San Jose, CA 95112 

         Tel: (855) 855-4609 / Fax: (408) 947-0463 

                    Email: Vtravel@vienthao.com 

               Website: www.vienthao.com/vtravel 
 

 

 

             TOUR 6 NƯỚC ĐÔNG ÂU 
Đông Đức-Tiệp Khắc (Séc/Slovakia)-Áo-Hungary-Ba Lan 
              Khởi hành: Wednesday – Oct. 05, 2016 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH  
 

NGÀY CHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG TIỆN BỮA ĂN 

Ngày 1 (Wed - Oct.05, 2016) HOA KỲ - BERLIN (ĐỨC) Trên máy bay 

Ngày 2 (Thu - Oct.06, 2016) BERLIN  Xe  D 

Ngày 3 (Fri - Oct.07, 2016) BERLIN  Xe B, L ,D 

Ngày 4 (Sat - Oct.08, 2016) BERLIN - POSTDAM - BERLIN Xe B, L ,D 

Ngày 5 (Sun - Oct.09, 2016) BERLIN - PRAGUE (SÉC) Xe B, L ,D 

 

 

 

mailto:Vtravel@vienthao.com
http://www.vienthao.com/vtravel


2 
 

Ngày 6 (Mon - Oct.10, 2016) PRAGUE Xe B, L ,D 

Ngày 7 (Tue - Oct.11, 2016) PRAGUE - SALZBURG (ÁO) Xe B, L ,D 

Ngày 8 (Wed - Oct.12, 2016) SALZBURG - VIENNA Xe B, L ,D 

Ngày 9 (Thur - Oct.13, 2016) 
VIENNA - BRATISLAVA (SLOVAKIA)  

- BUDAPEST (HUNGARY) 
Xe B, L ,D 

Ngày 10 (Fri - Oct.14, 2016) BUDAPEST Xe B, L ,D 

Ngày 11 (Sat - Oct.15, 2016) BUDAPEST - KRAKOW (BA LAN) Xe B, L ,D 

Ngày 12 (Sun - Oct.16, 2016) KRAKOW - WARSAW Xe B, L ,D 

Ngày 13 (Mon - Oct.17, 2016) WARSAW - HOA KỲ Trên Máy bay B 

Ghi chú: B = Sáng; L = Trưa; D = Tối 
 

   
NGÀY 1: HOA KỲ - BERLIN (ĐỨC) 
 
Quý khách làm thủ tục check-in tại sân bay Hoa Kỳ đón chuyến bay đến Berlin – Thủ Đô Nước 
Đức. 
Quý khách nghỉ ngơi trên máy bay  

 
   
NGÀY 2: BERLIN  
 
Chiều: Đến Berlin, Quý khách làm thủ tục nhập cảnh, Xe và hướng dẫn viên đón đoàn tại sân 
bay, đưa đoàn đi ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi. 
Ăn tối 
 
   
NGÀY 3: BERLIN  
 
Sáng: Ăn sáng tại khách sạn , sau đó xe và hướng dẫn viên đưa đoàn đi tham quan: 
Cung điện Charlottenburg – cung điện lớn nhất Berlin được xây dựng từ thế kỷ 17 và dần 
mở rộng trong thế kỷ 18 (chụp hình bên ngoài) 
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Chụp hình tại Cổng Brandenburg và tòa nhà Quốc hội Đức 
Đại lộ Unter den Linden  
Nhà thời Berliner Dom - công trình tôn giáo đặc sắc nhất của thành phố với những bức 
tường bằng sa thạch kết hợp hài hòa cùng mái vòm xanh lam tuyệt đẹp. Trong lịch sử, nơi đây 
đã từng bị phá hủy gần như hoàn toàn trong thế chiến thứ II. Tuy nhiên ngay sau đó, nhà thờ 
đã được phục dựng lại hoàn toàn mới khi kết hợp phong cách kiến trúc Phục hưng và Baroque 
Ăn trưa tại nhà hàng 
 
Chiều: 
Quý khách tiếp tục thăm quan: 
Gemaeldegalerie Im Kulturforum - Phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật thời Trung cổ  
Kaiser Wilhelm Gedachtniskirche – Nhà tưởng niệm Hoàng đế Wilhelm 
Tham quan cộng đồng người Việt tại Berlin  
Ăn tối tại nhà hàng, nhận phòng nghỉ ngơi tại khách sạn. 

  Ăn sáng, trưa, tối 
 
   
NGÀY 4: BERLIN - POSTDAM 
 

Sáng:  
Sau khi ăn sáng tại khách sạn, Quý khách khởi hành tới thành phố Postdam, tham quan: 
Công viên Sanssouci (chụp hình bên ngoài) 
Cung điện mùa hè của Vua Frederic Đại Đế - một trong những “đối thủ” của Cung điện 
Versailles lộng lẫy tại Pháp. 

Cung điện Orangery (chụp hình bên ngoài) 
Ăn trưa tại nhà hàng.
Chiều:  Quý khách quay trở về Berlin, tự do thăm quan tại  
Zoologister Garten – trung tâm thành phổ ở Tây Berlin, sau đó đoàn tự do mua sắm ở 
trung tâm thương mại KaDeWe. 
Ăn tối tại nhà hàng, nghỉ ngơi tại khách sạn. 
Ăn sáng, trưa, tối 
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NGÀY 5: BERLIN – PRAGUE(SÉC) 
 

Sáng:  
Sau bữa sáng tại khách sạn, Xe khởi hành đưa đoàn đi Prague – thủ đô của Cộng hòa Séc. 
Ăn trưa tại nhà hàng trong thành phố.  

Chiều: 
Quý khách tham quan:  
Nhà thờ Đức Mẹ  
Quảng trường phố cổ Staromestske  
 

 
 
Đồng hồ Thiên văn nổi tiếng thế giới Orloj – chế tạo năm 1410 và hoàn thiện vào năm 
1490, trên nóc đồng hồ có chú gà trống vàng, cứ tròn 1 giờ lại cất tiếng gáy vang, rồi lần lượt 
12 tượng vị thánh tông đồ của Chúa Jesus lần lượt dạo quanh một vòng trên đồng hồ.  
Ăn tối tại nhà hàng, nhận phòng nghỉ ngơi tại khách sạn. 
Ăn sáng, trưa, tối 

 
                                                                                              
NGÀY 6: PRAGUE 
 
Sáng:  
Ăn sáng tại khách sạn, khởi hành đi tham quan Praha:  
Tham quan Prague Castle - một trong những lâu đài lớn nhất thế giới, là nơi ở và nơi làm 
việc của các vị vua cũng như các đời Tổng Thống, tham quan nhà thờ Dalikorka. 
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Nhà thờ George’a Basilica, nhà thờ St. Vitus - biểu tượng tinh thần của Séc và cũng là kiệt 
tác của kiến trúc Gothic. 
Cầu Charles IV được xây dựng từ thế kỷ 14 bắc qua sông Vitala thơ mộng: Đây là cây cầu 
đẹp và lãng mạn được xây bằng đá theo kiến trúc Baroque với khoảng 30 pho tượng các vị vua 
và các vị thánh được gắn ở hai bên thành cầu. Từ trên cầu thả tầm mắt ngắm nhìn cung điện 
Hoàng gia và nhà thờ thanh Vitus từ xa. Cầu chỉ dành cho người đi bộ, suốt ngày đêm nhộn 
nịp với khách du lịch và các nghệ sĩ đường phố, họ hát, chơi đàn, vẽ chân dung… 
Ăn trưa tại nhà hàng.  
Chiều: Đoàn tiếp tục tham quan: 
Nhà thờ thánh Nicolas – với mái vòm đồng mang phong cách Baroque  
Quảng trường Wenceslas 
Tự do thăm quan mua sắm tại Chợ Havels 
Tham quan cộng đồng người việt tại Prague 
Ăn tối tại nhà hàng địa phương, nghỉ ngơi tại khách sạn. 
Ăn sáng, trưa, tối 
                                                                                             
                                                                                           
NGÀY 7: PRAGUE – SALZBURG (ÁO) 
 
Sáng:  
Sau bữa sáng tại khách sạn, xe đưa quý khách qua biên giới Séc - Áo, đến với thành phố 
Salzburg. Ăn trưa tại nhà hàng. 
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Chiều: Qúy khách tham quan: 
Thánh đường Salzburg - đã được xây dựng từ thế kỷ 17 theo phong cách kiến trúc Baroque 
Chụp ảnh bên ngoài Cung điện Residenz tọa lạc tại Quảng trường cổ Residenzplats - Đây 
là nơi các lãnh đạo của thành phố Salzburg làm việc và tổ chức tòa án cho đến thế kỷ 19. 
Chụp ảnh bên ngoài Tòa Thị chính thành phố 
Qúy khách ăn tối và nhận phòng nghỉ ngơi tại khách sạn.  
Ăn sáng, trưa, tối                                                                                           
 
                                                                                                
NGÀY 8: SALZBURG - VIENNA 
 

Sáng:  
Sau bữa sáng tại khách sạn, Xe đưa Quý khách khởi hành đến thủ đô âm nhạc Vienna của 
nước Áo, thăm quan: 
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Cung điện mùa hè Schönbrunn Palace - là một di sản văn hoá thế giới từ năm 1996, là nơi 
nghỉ ngơi vào mùa hè của hoàng gia Áo với 1.441 phòng và có một vườn hoa vô cùng lớn với 
những kiến trúc tuyệt đẹp 
Chiều: 
Chiêm ngưỡng Tòa thị chính thành phố , Cung điện Hofburg – được xây dựng vào thế kỷ 
XIII, nơi ở của hoàng tộc Hapburg, một dòng tộc đã cai trị Áo trong nhiều thế kỷ 
Tham quan Karlkirche, Parliament Buiding, Vienna State Opera, Belvedere Castle. 
Quý khách ăn tối và nhận phòng nghỉ ngơi tại khách sạn. 
Ăn sáng, trưa, tối 
 
                                                                                                
NGÀY 9: VIENNA – BRATISLAVA (SLOVAKIA) – BUDAPEST (HUNGARY) 
 
 

Sáng:  
Sau bữa sáng tại khách sạn, Quý khách khởi hành đến với thủ đô Bratislava của Slovakia, 
tham quan: 
Lâu đài Bratislava – một bảo tàng lịch sử với bộ sưu tập các hiện vật vô giá chứng kiến nhiều 
thời khắc quan trọng trong lịch sử Slovakia 
Ăn trưa tại nhà hàng.  

  

 
Chiều: 
Quý khách tiếp tục khởi hành đi Budapest – thủ đô của Hungary 
Quý khách ăn tối và nhận phòng nghỉ ngơi tại khách sạn. 
Ăn sáng, trưa, tối  
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NGÀY 10: BUDAPEST  
 
Sáng:   
Sau khi ăn sáng tại khách sạn, Quý khách khởi hành đi thăm quan: 
Nhà thờ Thánh Mathias - nơi chứng kiến nhiều lễ phong tước vị cũng như những đám cưới 
Hoàng Gia dưới thời đế quốc Habsburg. 

 
Chụp hình với Đài tưởng niệm trên đồi Lâu đài 
Ăn trưa tại nhà hàng. 
Chiều: Quý khách tiếp tục tham quan: 
Quần thể Thành ngư phủ (Fishermen’s Bastion) – Một trong 7 kỳ quan Hungary, do chính 
người Hungary bình chọn, để ghi nhớ công lao của những người đánh cá thời Trung Cổ đã 
chiến đấu ở đây để bảo vệ thành phố. 
Cầu Xích – một trong những cây cầu đầu tiên được xây dựng tại Budapest, do kiến trúc sư 
người Anh William Tierney Clark thiết kế và khánh thành năm 1849. 
Du thuyền ngắm cảnh sông Danube – dòng sông chia Budapest thành hai phần: thành mới 
Pest và thành cổ Buda, ngắm cây cầu treo nổi tiếng Szechenyi Lanchid, bắc ngang qua sống 
Danube. 
Tham quan cộng đồng người việt tại Budapest. 
Quý khách ăn tối và nhận phòng nghỉ ngơi tại khách sạn. 
Ăn sáng, trưa, tối 
 
  
NGÀY 11: BUDAPEST – KRAKOW (BA LAN) 
 
Sáng: 
Sau khi ăn sáng tại khách sạn, Quý khách khởi hành đi thăm quan cố đô Krakow của Ba Lan.  
Ăn trưa tại nhà hàng. 
 
Chiều: 
Quý khách tiếp tục thăm quan: 
Chụp hình bên ngoài Lâu đài Wawel – kiểu kiến trúc Gothic được vua Ba Lan Casimir III đại 
đế để xây cất tại cố đô Krakow vào thế kỷ 14.  
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Krakow Cloth Hall, Juliusz Slowaki Theatre, Orgodzieniec Castle, Main Squere 
Krakow. 

Quý khách ăn tối và nhận phòng nghỉ ngơi tại khách sạn. 
Ăn sáng, trưa, tối 
 
 
NGÀY 12: KRAKOW – WARSAW 
 
Sáng:  
Sau khi ăn sáng tại khách sạn, Quý khách khởi hành đi thăm quan thủ đô Warsaw của Ba 
Lan, tham quan: 
Royal Castle, Teatr Wielki, Mostowski Palace.  
Chiều: 
Nhà thờ Thánh St Anne – tọa lạc tại trung tâm lịch sử của Warsaw với mặt tiền theo lối kiến 
trúc Tân cổ điển nổi bật 
Pháo đài Barbakan – được xây dựng từ thế kỷ 16 
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Quý khách ăn tối và nhận phòng nghỉ ngơi tại khách sạn. 
Ăn sáng, trưa, tối 
 
 
NGÀY 13: WARSAW – HOA KỲ  
 
Sáng:  

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, Xe đưa đoàn ra sân bay. Quý khách làm thủ tục để bay 
về lại Hoa Kỳ. 

   Ăn sáng 

 
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. 
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GIÁ TOUR: $3,989 (Nếu đặt vé trước ngày quy định) 

* Phòng ở một người, trả thêm $1,420. 

* Trẻ em dưới 2 tuổi (tính theo ngày khởi hành) chỉ trả $1,100.  

* Trẻ em từ 2 tuổi đến 11 tuổi, ở chung với ba mẹ được giảm $500/1 trẻ em. 

 
GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 11 đêm khách sạn từ 3 và 4 sao, theo tiêu chuẩn 2 người 1 phòng. Nếu ở phòng 3 người 
cũng được, nhưng không được giảm giá.  

 Các bữa ăn như trong chương trình. Không bao gồm bia rượu, nước ngọt. 

 Xe máy lạnh đời mới, đưa đón tham quan theo chương trình.  

 Hướng dẫn viên tiếng Việt kinh nghiệm, nhiệt tình. 

 Vé máy bay khứ hồi. 

 Thuế an ninh, xăng dầu hàng không và thuế phi trường.  

 Vé tham quan trong chương trình: 

 Gemaeldegalerie Im Kulturforum 
 Du thuyền trên dòng sông Danube (1 giờ) 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

 Hộ chiếu: còn hạn trên 06 tháng tính từ ngày kết thúc chuyến đi. 

 Lệ phí visa Schengen (khối thị trường chung Âu Châu): $200-$300, áp dụng cho những quý 
khách không có Passport Mỹ, hiện đang có Thẻ Xanh/ Passport VN. 

 Chi phí cá nhân, hành lý quá cước (mỗi người được mang 1 kiện, mỗi kiện 50lbs), điện 
thoại, giặt ủi, tham quan ngoài chương trình. 

 Phụ phí phòng ở 1 người. 

 Các chi phí không được đề cập trong mục bao gồm. 

 Đổi ngày về không đúng với lịch trình Tour. 

 Tiền bồi dưỡng tài xế và hướng dẫn viên trong suốt tour: 80USD/khách 

 Bảo hiểm du lịch quốc tế. 

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.  

- V Travel sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp: Xảy ra 
thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất, an ninh, khủng bố, biểu tình. 


