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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Du lịch Châu Âu - Đức - Áo - Hungary - Séc khởi hành từ
TPHCM giá tốt 2022

Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
Mã Tour: NN-1551 - Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Du lịch Châu Âu 10 Ngày 9 đêm khởi hành từ TPHCM: Nằm trong khối liên minh Châu Âu có tất cả là
26 nước nhưng bạn chỉ cần xin visa Schengen vào bất kì một đất nước nào trong khối là bạn có thể đi tất
cả các nước còn lại. Với hành trình tour Châu Âu Đức - Áo - Hungary - Séc sẽ 10 ngày sẽ cho bạn thêm một
cảm nhận về hành lang kinh tế từ Đông Âu đến Tây Âu và một nền văn hóa ấn tượng khi du lịch Châu Âu.
Ngoài ra quý khách cũng có thể chọn lựa hành trình tour du lịch Châu Âu cao cấp 12 ngày 11 đêm do công
ty Du Lịch Nắng Mới thực hiện nhé!

ĐÊM 01: TPHCM - FRANKFURT

(Ăn trên máy bay)

Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ga đi quốc tế. Trưởng đoàn Du Lịch Nắng Mới đón và hỗ trợ
Quý khách làm thủ tục đón chuyến bay đi Frankfurt.

Quý khách ăn uống và nghỉ ngơi trên máy bay.

NGÀY 02: FRANKFURT - STUTTGART

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng: Đoàn du lịch Châu Âu đến sân bay Frankfurt, đoàn làm thủ tục nhập cảnh vào Đức, sau đó xe đưa
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đoàn đi tham quan Frankfurt.

- Romerberg Square - quảng trường trung tâm của Frankfurt, nơi tụ họp của dân địa phương trong các lễ
hội đặc biệt là lễ giáng sinh.

- Old Town Hall.

- Nhà thờ St. Nicholas du khách hãy đến đây để thưởng thức hòa nhạc hoặc thánh lễ hay chỉ đơn giản là
chiêm ngưỡng kiến trúc của nhà thờ.

- Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương, sau đó đoàn tiếp tục di chuyển đi Stuttgart.

Đến nơi đoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương.

Tối: Quý khách nhận phòng tự do nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá thành phố về đêm.

NGÀY 03: STUTTGART - MUNICH - SALZBURG

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, xe đưa đoàn đi tham quan thành phố Stuttgart.

Sau đó đoàn tiếp tục di chuyển đi Munich, và dùng bữa trưa tại nhà hàng khi đến nơi.

- Sân vận động Olympic.

- Church of Our Lady ﴾Frauenkirche﴿, Marienplatz.

- BMW Welt.

- Chụp hình tại cung điện Nymphenburg.

Đoàn di chuyển đi Salzburg, đến nơi đoàn dùng bữa tại nhà hàng địa phương.

Tối: Quý khách nhận phòng tự do nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá thành phố về đêm.

NGÀY 04: SALZBURG - LINZ - VIENNA

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, xe đưa đoàn đi tham quan thành phố Salzburg.

- Vườn Mirabel.

- Nhà của Mozart.

- Dome and Cathedral, Residenzplatz.

Đoàn di chuyển đi Linz, đến nơi đoàn ăn trưa tại nhà hàng địa phương.

- Postlingbergbahn.

- Hauptplatz.

- Mariendom Linz.
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- Alterdom.

Đoàn di chuyển đi Vienna, đến nơi đoàn dùng bữa tại nhà hàng địa phươmg.

Tối: Quý khách nhận phòng tự do nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá thành phố về đêm.

NGÀY 05: VIENNA - BUDAPEST

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, xe đưa đoàn đi tham quan Vienna.

- Cung điện Schoenburnn.

- Nhà hát Opera Vienna.

- Cung điện Hoàng Gia Hofburg Từ phòng trưng bày ấn tượng trong Thư Viện Quốc Gia cho đến các hiện vật
rực rỡ trong kho báu của mình. Cung điện Hoàng Gia Hofburg có đầy đủ các đồ trang trí, kiệt tác kiến trúc,
nghệ thuật lịch sử. Thăm quan để chiêm ngưỡng sự xa hoa nơi hoàng tộc Hapsburg của Áo đã sống trong
600 năm và tìm hiểu thêm về những người cai trị quyền lực này.

- Nhà thờ chính tòa Stephen.

Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương, sau đó di chuyển đi Budapest - thủ đô của Hungary - được
chia thành hai phần bởi: Buda và Pest, nối với nhau bằng chín cây cầu qua sông Danube, mỗi cây cầu
mang một vẻ đẹp riêng và giữ vai trò huyết mạch giữa hai thành phố.

- Nhà thờ Matthias đa sắc màu nằm trên Đồi Lâu đài ở Buda nằm ở phía tây Sông Danube. Nhà thờ Công
giáo La Mã hiện nay được xây dựng vào cuối những năm 1200 nhưng đã bị chuyển thành nhà thờ Hồi giáo
trong những năm 1500 khi thành phố bị người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng.

-  Pháo đài  cổ  Fisherman là  một  công trình kiến trúc  pha trộn giữa phong cách tân Gothic  và tân
Romanesque, nằm trên bờ Buda của sông Danube.

- Cung điện Hoàng Gia.

- Quảng trường Anh hùng.

- Parliament Building.

Đoàn dùng bữa tại nhà hàng địa phươmg.

Tối: Quý khách nhận phòng tự do nghỉ ngơi hoặc tự do khám phá thành phố về đêm.

NGÀY 06: BUDAPEST - BRATISLAVA - PRAGUE

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, xe đưa đoàn di chuyển đi Bratislava.

- Lâu đài Bratislava và lâu đài Devan.

- Michael's Gate.

- Primate's Palace.

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền 2023 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 4

Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương, sau đó di chuyển đi Prague.

Tối: đoàn dùng bữa tại nhà hàng, xem đưa đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

NGÀY 07: PRAGUE - LEIPZIG

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng: đoàn ăn sáng tại khách sạn sau đó bắt đầu đi tham quan thành phố Prague.

- Lâu đài Prague là một trong những lâu đài lớn nhất trên thế giới và cũng là di sản của thế giới có diện tích
khá rộng nằm trọn vẹn trên ngọn đồi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố ở phía dưới.

- Cầu Charles IV được xây dựng từ thế kỷ 14 bắc qua sông Vltava 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. đoàn dạo bộ qua cây cầu để tới tháp đồng hồ Astronomical.

Sau bữa trưa tại nhà hàng địa phương, đoàn di chuyển đi Leizig.

- Tham quan khu phố cổ Old Town.

- Nhà thờ Alexi Memorial.

- Nhà thờ Nikolal.

Đoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương.

Tối: Quý khách nhận phòng tự do nghỉ ngơi hoặc khám phá thành phố về đêm.

NGÀY 08: LEIPZIG - KASSEL - FRANKFURT

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn đi di chuyển đi Kassel.

Đoàn nghỉ ngơi và dùng bữa tại nhà hàng địa phương.

Xe đưa đoàn tham quan vòng thành phố, sau đó tiếp tục di chuyển về Frankfurt.

Đoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương.

Tối :Quý khách nhận phòng tự do nghỉ ngơi hoặc khám phá thành phố về đêm.

NGÀY 09: FRANKFURT - VIETNAM

(Dùng bữa sáng)

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng và trả phòng.

Tự do tham quan mua sắm.

11h Xe đưa đoàn ra sân bay đón chuyến bay về lại Việt Nam.

Quý khách về đến TPHCM kết thúc chương trình.
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Hướng dẫn viên Du Lịch Nắng Mới chia tay và hẹn gặp lại Quý khách trong những chương trình khác./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khởi hành 2022 Khách sạn Người lớn Trẻ em (2 - 11t) Trẻ em (<2t)

Thứ 6 hàng tuần 4-5 sao 54,900,000đ 49,410,000đ 16,470,000đ

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Vé máy bay chặng quốc tế: TPHCM - FRANKFURT - TPHCM hàng không Vietnam Airlines.

- Khách sạn 3 sao đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn phòng đôi. Trong trường hợp cần thiết vı ̀lý do giới tıńh,
phòng ba sẽ được bố trí.

- Hướng dẫn viên nói tiếng Việt nhiệt tình, theo đoàn suốt tuyến.

- Ăn uống theo chương trıǹh (không bao gồm đồ uống trong bữa ăn tại nhà hàng).

- Nước uống hàng ngày trên xe.

- Xe đưa đón tham quan theo chương trıǹh.

- Phí tham quan theo chương trình.

- Quà tặng lưu niệm: vali kéo, nón, bao da hộ chiếu.

- Bảo hiểm du lic̣h quốc tế với mức đền bù trên 1.000.000.000/trường hợp.

- Các khách sạn đoàn dự tính trú tại các nước (sẽ có thể thay đổi nếu các khách sạn này hết phòng).

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

- Hộ chiếu còn hạn trên sáu tháng.

- Dịch vụ xin visa Châu Âu (4 triệu).

- Chí phí cá nhân, hành lý quá cước và các chi phí phát sinh ngoài chương trình.

- Hướng dẫn viên và tài xế địa phương: 7EUR/khách/ngày. 
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ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, VIỆT KIÊU, NGƯỜI GIÀ VÀ TRẺ EM:

- Quý khách mang quốc tịch nước ngoài phải có visa rời phải mang theo lúc đi tour.

- Visa tái nhập vào Việt Nam cho người nước ngoài hoặc khách Việt Kiều 1.450.000 vnđ/ (Visa nhận tại cửa
khẩu và có giá trị vào Việt Nam 1 lần – trong 3 tháng đối với Việt kiều).

- Mang theo tờ khai hải quan nhập cảnh visa và 02 ảnh 4x6cm.

- Quý khách mang 2 Quốc tịch (chưa nhập quốc tịch) vui lòng thông báo với nhân viên bán tour ngay thời
điểm đăng ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy tờ có liên quan (nếu có).

- Quý khách chỉ mang thẻ xanh (thẻ tạm trú tại nước ngoài) và không còn hộ chiếu VN còn hiệu lực thì
không du lịch sang nước thứ ba được.

- Trường hợp trẻ em đi với người nhà (không phải Bố Mẹ) phải nộp kèm giấy ủy quyến được chính quyền
địa phương xác nhận (do Bố Mẹ ủy quyền dắt đi tour).

- Đối với khách hàng hơn 70 tuổi, quý khách và gia đình cam kết đảm bảo tình trạng sức khoẻ để có thể
tham gia tour với công ty khi đăng ký. Bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, Công Ty DU LỊCH NẮNG MỚI sẽ
không chịu trách nhiệm.

GHI CHÚ:

- Quý khách vui lòng xem kỹ chương trıǹh, giá tour, phần bao gồm và không bao gồm được liệt kê chi tiết
trong chương trıǹh.

- Quý khách vui lòng đem theo Passport (bản chính), và đóng cọc 20 triệu khi đăng ký tour số tiền còn lại
sẽ đóng sau khi được cấp visa hoặc trước 10 ngày khởi hành.

- Trường hợp không đạt visa thì quý khách chỉ mất 4.000.000 triệu mà quý khách chi để làm visa: phí nộp
lãnh sự + dịch thuật + bảo hiểm.

- Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan có thể thay đổi hành trình lên xuống cho phù hợp
tuy nhiên các tuyến điểm Du Lịch vẫn đảm bảo đầy đủ.

- Các chuyến bay có thể thay đổi vào giờ chót tùy thuộc vào các hãng hàng không, thời tiết.

- Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, du lịch Nắng Mới được miễn
trừ trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.

- Tùy theo tình hình cấp Visa của Lãnh Sự Quán và vé máy bay, ngày khởi hành có thể dời lại từ 1 đến 10
ngày so với ngày khởi hành ban đầu.

- Trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ. Mỗi gia đình chỉ được kèm 1 trẻ em, trẻ em thứ 2 đóng tiền như
người lớn.

- Hồ sơ xin visa sau khi nộp vào Lãnh Sự Quán sẽ không được hoàn trả lại.

- Du Lịch Nắng Mới được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra thiên tai, động đất, hạn hán, biểu
tình, đình công, dịch bệnh, trục trặc kỹ thuật máy bay,…dẫn đến dời, hủy, hoãn chuyến bay. Nếu những
trường hợp trên xảy ra, Nắng Mới sẽ xem xét để hoàn trả chi phí cho khách trong điều kiện có thể (sau khi
đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa đi Châu Âu, tiền vé máy bay….và không chịu trách
nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác).

QUY ĐỊNH HỦY TOUR:
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- Huỷ ngay sau khi đăng ký: mất 100% tiền cọc.

- Hủy sau khi có Visa: 100% tổng giá thành tour./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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