V TRAVEL
1982 Senter Rd.
San Jose, CA 95112
Tel: (855) 855-4609
Vtravel@vienthao.com

Fax: (408) 947-0463
www.vienthao.com/vtravel

TOUR CHÂU ÂU:PHÁP-BỈ- HÀ LAN
(PARIS – BRUSSELS – AMSTERDAM)
(07 NGÀY 05 ĐÊM)
KHỞI HÀNH: JUN 20-26, 2018
Chuyến du hành đến 3 nước Pháp - Bỉ - Hà Lan sẽ đưa quý khách đến với Tháp Eiffel tráng lệ, Nhà thờ Đức
Bà Paris huyền thoại, bảo tàng Louvre với bức họa nàng Mona Lisa của họa sĩ lừng danh Leonardo di Vinci,
đại lộ đẹp nhất Thế giới Champs-Elysees, khu làng quê Zaanse Schans thanh bình, quảng trường Grand
Place đẹp nhất Châu Âu, quê hương của nhạc sĩ tài ba Beethoven cùng các điểm tham quan đầy hấp dẫn
khác.
NGÀY 1 (Jun.20, 2018): HOA KỲ– PARIS (Ăn trên máy bay)
Quý khách có mặt trước 3 tiếng tại sân bay để TỰ làm thủ tục đáp chuyến bay đi Paris- thủ đô nước Pháp.
Nghỉ đêm trên máy bay.
NGÀY 2 (Jun.21, 2018): PARIS (Ăn trưa, tối)
Đến Paris, xe và hướng dẫn viên đón đoàn đưa đi tham quan (nếu kịp thời gian): Nhà thờ Đức Bà Paris,
Cổng Khải Hoàn Môn, Đại Lộ Champs Elysees. Ăn tối, nhận phòng khách sạn. (Chương trình có thể thay
đổi tùy theo chuyến bay). Nghỉ đêm tại Paris

NGÀY 3 (Jun.22, 2018): PARIS (Ăn 3 bữa)
Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách tham quan Bảo tàng Louvre - nơi trưng bày các kiệt tác của các danh họa
nổi tiếng thế giới. Ăn trưa. Tham quan Tháp Eiffel - lên tầng 2 của tháp để ngắm toàn cảnh Paris, du thuyền
trên sông Seine thơ mộng. Sau bữa tối, đoàn trở về khách sạn nghỉ ngơi.Nghỉ đêm tại Paris
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NGÀY 4 (Jun.23, 2018): PARIS-BRUSSELS (Ăn 3 bữa)
Ăn sáng, trả phòng khách sạn. Quý khách khởi hành tham quan Lâu đài Versailles cổ kính - cách Paris 30
km. Ăn trưa, sau đó đoàn khởi hành đến thủ đô Brussel của Bỉ. Ăn tối và nhận phòng khách sạn. Nghỉ đêm
tại Brussels
NGÀY 5 (Jun.24, 2018): BRUSSELS- AMSTERDAM (Ăn 3 bữa)
Ăn sáng và trả phòng khách sạn. Quý khách dừng chân chụp hình tại Cung Điện Hoàng Gia, Quảng Trường
La Grande, Manneken Pis - tượng chú bé tè nổi tiếng - biểu tượng của Vương Quốc Bỉ. Ăn trưa, tham quan
Viện Nguyên Tử Atominum để chụp hình mô hình cấu trúc nguyên tử khổng lồ. Đoàn khởi hành đến
Amsterdam - thủ đô của Vương quốc Hà Lan. Ăn tối và nhận phòng nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Amsterdam

NGÀY 6 (Jun.25, 2018):AMSTERDAM (Ăn 3 bữa)
Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách tham quan Bảo tàng Heineken - giới thiệu lịch sử làm bia và quá trình sản
xuất bia Heineken, tìm hiểu lịch sử hình thành công ty bia Heineken cho đến quá trình phát triển trở thành
thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như ngày nay. Ghé thăm Trung tâm thương mại kim cương Amsterdam, chụp
hình tại Hoàng Cung, du thuyền trên sông Amstel thơ mộng. Sau bữa tối, quý khách về khách sạn nghỉ ngơi
hoặc tự do tham quan Khu Đèn Đỏ. Nghỉ đêm tại Amsterdam

NGÀY 7 (Jun.26, 2018): AMSTERDAM– HOA KỲ (Ăn sáng và ăn trưa)
Ăn sáng và trả phòng. Đoàn khởi hành tham quan khu đồng quê Zaanse Schans với những chiếc cối xay gió,
xưởng làm guốc gỗ truyền thống và xưởng sản xuất phomai. Ăn trưa, đoàn ra phi trường đáp chuyến bay về
Mỹ. Kết thúc chuyến 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.
***********************************

GIÁ TOUR : $3,889.00 (Nếu đặt vé trước ngày quy định)
* Phòng ở một người, trả thêm $900.
* Trẻ em dưới 2 tuổi, chỉ trả $1100.
* Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi, ở chung với ba mẹ được giảm $400/1 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:
●
●
●
●
●
●
●
●

05 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.
Phí tham quan như đề cập trong chương trình.
Hướng dẫn viên tiếng Việt kinh nghiệm, nhiệt tình.
Nước suối: 01 chai/người/ngày.
Vé máy bay khứ hồi : USA/CDG/AMS/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 fee: $100/bag
(checked bag size 50lbs =23kg).
● 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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