ĐỨC –LUXEMBOURG - PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC (9N8Đ)
Ngày 01: HÀNỘI – FRANKFURT
15h30: Xe và Hướng dẫn viên đón quý khách tại Nhà hát lớn lên sân bay Nội Bàiđáp chuyến bay đi Frankfurt trên chuyến bay VN 37
lúc 22h55 – 06h00 đi Frankfurt.
Ăn tối và nghỉ đêm trên máy bay.
Ngày 2: FRANKFURT- LUXEMBOURG – METZ (Ăn sáng, trưa, tối)
06h00: Tới sân bay Frankfurt, Đoàn làm thủ tục nhập cảnh Châu Âu và nhận hành lý
7h30: Xe và HDV đưa đoàn khởi hành đi Thành phố Luxembourg 2h40 p (277 km)
12h00: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng
Sau đó xe và HDV đưa Quý khách đi tham quan: Quảng trường D’Arme, chụp hình Cung điện Grand Ducal và Khu phố cổ Thành
phố Luxemburg - cảm nhận sự yên bình, đa văn hoá của vùng đất nằm giữa biên giới văn hoá châu Âu gốc Roman và châu Âu gốc
German.
Quý khách mua sắm đồ lưu niệm trước khi lên xe di chuyển về Metz (65 km) đi ăn tối tại nhà hàng trong khách sạn.
Sau đó Xe và HDV đưa Đoàn trở về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
Khách sạn Mercure Centre hoặc tương đương tại thành Phố Metz
Ngày 3: METZ – REIMS – PARIS (Ăn sáng, trưa, tối)
Sau bữa sáng tại khách sạn, Quý khách khởi hành đi Paris, đoàn khởi hành qua Thành phố Reims 2h5’ (192km) – cái nôi sản xuất rượu
champagne tuyệt hảo. Đoàn tham quan chụp ảnh:
· Nhà thờ Đức Bà – Notre Dame de Reims, một trong những thành tựu lớn của nghệ thuật Gothic ở châu Âu được ghi vào Danh sách
Di sản Thế giới của UNESCO.
12h00: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương.
Sau đó xe và HDV tiếp tục đoàn đoàn đi Paris 2h05’ (145km)
Chiều, Xe và HDV đưa Qúy khách bắt đầu chương trình thăm quan thành phố Paris hoa lệ với:
· Cổng Khải hoàn môn: là một trong những công trình nổi tiếng nhất của Paris và cùng với Champs-Elysées là địa điểm tổ chức các lễ
hội, sự kiện hay ăn mừng các chiến thắng thể thao. Với 1.330.738 lượt khách mua vé viếng thăm, Khải Hoàn Môn đứng thứ 10 trong
các công trình thu hút nhất của Paris

· Quảng trường Concorde một trong những quảng trường nổi tiếng nằm ở đại lộ Champs- Élysées bên bờ sông Seine với hai đài phun
nước được chạm trổ tinh xảo được gắn tượng hải thần & thủy thần cùng với cột tháp Obélisque bốn góc tạc cổ ngữ mạ vàng do phó
vương Ai Cập Mohamed Ali dành tặng nước Pháp năm 1830.
· Nhà Thờ Đức Bà- Công trình kiến trúc cổ nổi tiếng Châu Âu đậm phong cách Gothic đựơc xây dựng vào thế ký thứ 12xe đưa quý
khách tham quan mua sắm tại các trung tâm mua sắm lớn tại Paris
· Đại Lộ Champs Elysees nổi tiếng nhất của thành phố Paris nơi tổ chức những sự kiện quan trọng của nước Pháp như lễ duyệt binh
ngày Độc Lập 14/7, điểm xem pháo bông rực sáng vào đêm giao thừa của người dân địa phương; dọc hai bên đại lộ tập trụng chuỗi cửa
hàng thời trang cao cấp và những quán ăn sang trọng hay rạp hát lớn mang đậm phong cách kiến trúc lịch sử của nước Pháp
· Tháp Eiffel - Biểu tượng của thành Paris (Không lên Tháp)
· Quảng trường Place de Trocadero đối diện tháp Eiffel và đặc biệt hấp dẫn trẻ nhỏ vào mùa Giáng Sinh với những gian hàng nhiều
màu sắc và sân trượt băng, làng tuyết
18h30: Quý khách ăn tối nhà hàng địa phương
Sau đó quý khách về nhận phòng tại khách sạn Novotel Pont De Sevres 4**** hoặc tương đương
Quý khách tự do xem Show Moulin Rouge với các vũ đoàn hoành tráng nhất châu âu (Kinh phí tự túc, Đăng ký với HDV ngay khi tới
Paris).
Ngày 4: PARIS - VERSAILE CASTLE - CITY - SHOPPING (Ăn sáng, trưa, tối)
Sau khi ăn sáng, xe đưa đoàn ra ngoại thành Paris để tham quan:
· Đoàn thăm quan Cung điện Versailles: nơi ở của các vua (và hoàng hậu) Pháp Louis XIII, Louis XIV, Louis XV và Louis XVI nằm ở
phía Tây của Paris tại thành phố Versailles; Lâu đài 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 kỳ đồ sộ và lộng lẫy.
Trưa: Qúy khách ăn trưa tại Nhà hàng tại Versailles
Chiều: Qúy khách trải nnghiệm Du thuyền trên sông Seine thơ mộng với con thuyền đáy bằng nổi tiếng Bateaux Parisiens đặc
trưng của Paris.
· Quý khách tham quan chụp ảnh bên ngoài Kim tự tháp bằng kính tại bảo tàng Lourve: Viện bảo tàng Louvre là một viện bảo tàng
nghệ thuật và lịch sử nằm tại Quận 1, thành phố Paris, nước Pháp. Có vị trí ở trung tâm lịch sử thành phố, bên bờ sông Seine, Viện bảo
tàng Louvre vốn là một pháo đài được vua Philippe Auguste cho xây dựng vào năm 1190.
Sau đó Xe và HDV đưa đoàn đi mua sắm tại trung tâm thương mại Benlux - trung tâm thương mại lớn nhất trong chuối cửa hàng
cùng thương hiệu được mệnh danh là “thiên đường mua sắm” của du khách Pháp và quốc tế; Quý khách có thể tìm thấy ở đây từ các
sản phẩm nước hoa, mỹ phẩm, đồ da và phụ kiện, đồ trang sức hàng hiệu như Cartier, Louis Vuitton, Chanel, Bulgari, Tom Ford
Beauty … đến hàng thời trang của các nhà thiết kế danh tiếng như Pierre Cardin, Dior, Guerlain, Mango, Zara, Givenchy, H&M..
18h30: Quý khách ăn tối nhà hàng Việt Nam – Ba Miền
Nghỉ đêm tại khách sạn Novotel Pont De Sevres 4**** hoặc tương đương
NGÀY 5: PARIS – BRUSSELS - AMSTERDAM (Ăn sáng, trưa, tối)

Sau khi ăn sáng, Quý khách trả phòng khách sạn, Đoàn lên đường khởi hành đi Brussel (312km, 04h30’ xe chạy, bao gồm 30 - 45’ nghỉ
tại điểm).
Tới Brussels quý khách ăn trưa tại nhà hàng tại Brussels.
Chiều, Quý khách tham quan:
· Mô hình Atomium (chụp hình bên ngoài): có độ cao 102m với tổng trọng lượng khoảng 2.400 tấn với 9 quả cầu nguyên tử sắt
(kích thước lớn hơn thực tế tới 165 tỷ lần) được coi là biểu tượng mới của nước Bỉ dù mới ra đời năm 1958 với mục đích sẽ là biểu
tượng của thời đại nguyên tử và sử dụng nguyên tử với mục đích vì hòa bình.
· Tòa thị chính Brussels- một trong những công trình kiến trúc Gothic đẹp nhất trong Bỉ.
· Trung tâm phố cổ Brussels: được mệnh danh là “Thủ đô của châu Âu” hay trái tim châu Âu là nơi đặt trụ sở liên minh châu Âu.
· Tượng "Chú Bé Đứng Tè" Manneken Pis kiệt tác nghệ thuật với nhiều câu chuyện hấp dẫn là biểu tượng của thành phố Brussels,
tác phẩm của nhà điêu khắc bậc thầy Jerome Duquesnoy hoàn thành vào năm 1619 và đến năm 1817 được thay bằng bức tượng đồng
cao 60cm đặt trên tượng đài đá hoa cương ngoài trời cao 2m.
· Cung điện Hoàng gia Bỉ: (chụp ảnh bên ngoài) Là nơi nhà Vua và Hoàng hậu ở và làm việc, Quý khách tìm hiểu về Hoàng gia Bỉ.
Xe và HDV đưa đoàn khởi hành đi Thủ đô Amsterdam (3h20p - 223 km ) - Được biết đến là thành phố Venice của phương Bắc, là
một thành phố tráng lệ và có vị trí thấp hơn so với mực nước biển. Các khu phố đều bị phân cách nhau bởi vô số các hệ thống sông nước
và kênh đào. Nó cũng nổi tiếng về các công trình kiến trúc, đặc biệt là các kiến trúc mặt tiền của các ngôi nhà gạch hẹp, cao và các bảo
tàng tráng lệ, cũng như các kiến trúc cổ vẫn được gìn giữ bởi chính những chủ nhân vĩ đại của đất nước
Xe và HDV đưa Quý khách ăn tối tại nhà hàng
Quý khách ăn tối, sau đó Xe đưa đoàn trở về nhận phòng khách sạn, nghỉ đêm tại khách sạn hotel Van Der Valk Airpot hoặc tương
đương

NGÀY 6: AMSTERDAM (Ăn sáng, trưa, tối)
Sau bữa sáng tại khách sạn
8h30: Xe và HDV đưa đoàn đi tham quan
·
Khu bảo tàng ngoài trời Zaanse Schans - một ngôi làng cổ đẹp như tranh với những chiếc cối xay gió nằm rải rác trên các
cánh đồng. Tại đây, quý khách đi dạo quanh Làng, thăm xưởng làm guốc gỗ và trang trại chế biến pho mát. Hoặc: Đoàn khởi hành
đến Keukenhof, vườn lễ hội hoa mùa xuân lớn nhất và đẹp nhất thế giới (chỉ mở cửa 21.3 – 19.5.2019), với hơn 7 triệu bông hoa, hơn
800 loài hoa tulip trải rộng trên diện tích 32 hecta. Hoặc đoàn ghé thăm làng cối xay gió Zaanse Schans với tổng cộng 13 chiếc cối xay
có tuổi đời trên 300 năm, dọc bên bờ sông Zaanse thơ mộng.
Đoàn ăn trưa tại nhà hàng địa phương.
Chiều Quý khách tham quan:
·

Đoàn đi du thuyền khám phá hệ thống kênh đào Amsterdam

·
Xưởng chế tác kim cương Coster Diamond, nơi Quý khách có thể chọn cho mình những món đồ trang sức sang trọng và tinh
tế. Tham quan Diamond Factory, nhà máy sản xuất Kim Cương lớn nhất thế giới.
·

Quảng trường Dam, cầu Skinny, Bảo tàng Rijk, nhà ga trung tâm và hệ thống kênh đào từ thế kỷ XVII.

Quý khách ăn tối tại nhà hàng địa phương
Sau bữa tối, đoàn tự do tham quan khu Phố Đèn đỏ nổi tiếng của Hà Lan (Red light District).
Nghỉ đêm ở khách sạn Mercure Hotel Amsterdam Center hoặc tương đương
NGÀY 7: AMSTERDAM – COLOGNE - FRANKFURT (Ăn sáng, trưa, tối)
Sáng: Quý khách khởi hành đi Thành phố Cologne (3 h 10 p (270 km)
Đến nơi, đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng
Chiều: Đoàn đi tham quan Cologne với:
Nhà thờ Dome - một trong những nhà thờ cổ nhất Thế giới với kiến trúc Gothic thời phục hưng đầy sắc mầu cổ tích.
Tòa thị chính Cologne nằm ngoài phố Hohe Straße trong quận Innenstadt, và nằm giữa hai ô vuông của Rathausplatz và Alter Markt có
lịch sử lâu đời nhất của Đức được thiết kế với mô hình toà thị chính có lịch sử từ thế kỷ 14, tháp Gothic kiểu thế kỷ 15.
14h30 Quý khách tiếp tục khởi hành đi Frankfurt - 2h23 p - 193 km)
17h00 Đến nơi, Quý khách đi tham quan Frankfurt:
Nhà hát kịch Opera Frankfurt: Trước đây là nhà hát lớn của thành phố, ngày nay tòa nhà này là phòng hòa nhạc, nơi diễn ra
những màn đồng diễn nhạc cổ điển xuất sắc nhất thế giới.
Tòa cao ốc tháp Main: Một trong 20 tòa tháp cao nhất thế giới.
Thánh đường Saint – Barthe’le’my: một trong những kiệt tác kiến trúc dựa theo trường phái Gothique được xây dựng từ giữa
thế kỷ 13 & 15.
Tòa thị chính Frankfurt: Là một trong những tòa nhà lịch sử quan trọng nhất của thành phố. Tòa thị chính ban đầu được xây
dựng vào thế kỷ thứ mười lăm, nhưng thường xuyên được mở rộng, với đôi cánh gần đây nhất có niên đại từ năm 1908.
Quảng trường Romerberg: Là quảng trường trung tâm và đẹp nhất trong Altstadt Frankfurt (Old Town). Đối với hầu hết du
khách này là điểm dừng chân đầu tiên trên con đường của họ thông qua nội ô thành phố Frankfurt.
Quý khách ăn tối tại nhà hàng Nha Trang (Thực đơn Việt Nam).
Sau đó đoàn tự do tham quan Khu đèn đỏ nổi tiếng nhất Châu Âu tại Frankfurt.
Nghỉ đêm tại khách sạn 4**** Dorint Main Taunus Frankfurt hoặc tương đương.
Ngày 8 : FRANKFURT CITY TOUR – HANOI (Ăn sáng KS, trưa, tối MB)
08h00 Quý khách ăn sáng buffet tại khách sạn. Quý khách tự do mua sắm hàng hóa thương hiệu của Đức với giá thành rất hấp
dẫn tại các Trung tâm Thương mại tại Frankfurt, khu phố My Zeil; trung tâm thương mại Zeilgalerie.

Sau đó Xe và HDV đưa Quý khách ra sân bay làm thủ tục hoàn thuế và xuất cảnh, sau đó shopping hàng miễn thuế tại Sân bay .
Ăn tối nghỉ đêm trên chuyến bay
Ngày 9: HANOI (Ăn sáng MB)
06h15: Quý khách hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, làm thủ tục nhập cảnh trở lại Việt Nam. Xe & HDV đưa Quý khách về
điểm hẹn ban đầu, chia tay đoàn và kết thúc chuyến đi thành công tốt đẹp

(Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi thứ tự cảnh điểm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan)

Người lớn

Trẻ em

(11 tuổi trở lên)

(từ 2 – dưới 11 tuổi)

Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ & bổ ích!
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