
 

1 VIETNET TRAVEL 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH  
PHÁP- LÀNG CỔ TÍCH COLMA – THỤY SỸ - NÚI TITLIS - Ý  

Paris – Reims– Colmar– Zurich– Lucerne– 

Engelberg – Milano – Đảo Venice – Mestre – Pisa – 

Florence – Rome 

Thời gian: 10 ngày 9 đêm 

 

Chặng bay: SGN - DOH Chuyến Bay: QR971 Giờ Bay: 19:25-23:15 

Chặng bay: DOH - CDG Chuyến Bay: QR041     Giờ Bay:  01:45- 07:40 

Chặng bay: FCO - DOH Chuyến Bay: QR132       Giờ Bay:  16:40 – 23:10          

Chặng bay: DOH - SGN Chuyến Bay: QR970                           Giờ Bay: 01:55 – 13:45 

Quatar Airways 5* 

 

 ĐIỂM NỔI BẬT 

o Tham quan làng cổ tích đẹp nhất thế giới Colmar. 

o Trải nghiệm núi tuyết Titlis thiên thần. 

o Khám phá đảo Venice lãng mạn cùng nhiều điểm du lịch là di sản Thế 

giới. 

NGÀY 01: TP.HỒ CHÍ MINH – DOHA (Ăn trên máy bay) 

 16:00:  HDV công ty VIETNET TRAVEL đón Quý khách tại Ga đi Quốc tế Sân bay Tân Sơn 
Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay QR971 lúc 19:25 đi PARIS (quá cảnh tại Doha). 

 Nghỉ đêm trên máy bay. 
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NGÀY 02: PARIS – CITY TOUR  (Ăn sáng, trưa, tối) 

 07:40: Đến sây bay Paris. HDV làm thủ tục nhập cảnh và nhận lại hành lý cho quý khách. Xe 

và HDV đưa quý khách tham quan: 

 Nhà thờ Đức Bà: địa điểm tham quan nổi tiếng tại Paris, nơi gắn liền với câu chuyện 

“Thằng gù nhà thờ Đức Bà”. 

 Bảo tàng Louvre: là bảo tàng có nhiều khách tham quan nhất thế giới, hiện đang lưu trữ 

gần 35.000 kiệt tác từ các tác phẩm thời tiền sử đến đương đại.(tham quan bên ngoài) 

 Trưa: Xe đưa đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó tiếp tục tham quan: 

 Tháp eiffel: công trình kiến trúc sừng sững bên bờ sông Seine- biểu tượng và niềm tự 

hào của nước Pháp. 

 Đại lộ Champs Elysees: một trong mười đại lộ nổi tiếng nhất thế giới. 

 Du thuyền trên sông Seine thơ mộng: ngắm nhìn cảnh sắc Paris hoa lệ (bao gồm vé 

du thuyền 1 giờ).  

 Tối: Sau khi dùng bữa tối, đoàn nghỉ đêm tại Paris. 

 

NGÀY 03: PARIS – REIMS – COLMAR (Ăn sáng, trưa, tối) 

 Sáng: Sau khi dùng bữa sáng tại khách sạn, xe đưa đoàn đi thành phố Reims (145km) tham 

quan: 

 Nhà thờ Đức bà Reims: thắng cảnh lộng lẫy nhất thành phố với mặt tiền khổng lồ như 

vút lên từ đường phố xung quanh (chụp ảnh bên ngoài). 

 Trưa: Xe đưa đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương với menu đặc biệt là món “Sườn 

bò ăn kèm sốt tiêu truyền thống”. Sau đó khởi hành đi Colmar tham quan: 

 Làng Colmar (340km) – Thủ phủ vùng Alsace: là một trong những thành phố đẹp nhất 

nước Pháp được lấy bối cảnh cho bộ phim “người đẹp và quái vật” và là ngôi làng không bị 

chiến tranh tàn phá vì quá đẹp. 

 Old Town: Khu phố cổ quyến rũ của Colmar-là một mê cung quyến rũ của những con 

đường rải sỏi quanh co với những ngôi nhà khung gỗ cao được trang trí sặc sỡ. 

 Place de la Cathedrale: 

 Quảng trường Place de L’Ancienne Douane với đài phun nước được thiết kế bởi kiến 

trúc sư Bartholdi. 

 La Petite Venise: được ví như là một tiểu Venice. 

 Tối: Sau khi dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương, đoàn nhận phòng khách sạn &  

 Nghỉ đêm tại Colmar. 

 

NGÀY 04: COLMAR – ZURICH - LUCERNE (Ăn sáng, trưa, tối) 

 Sáng: Sau khi dùng bữa sáng tại khách sạn và trả phòng. Đoàn khởi hành đi Zurich (53km), 
đoàn tham quan: 
 Khu phố cổ: Tòa nhà theo phong cách trung cổ tuyệt đẹp , xen kẽ kiến trúc hiện đại. 
 Bahnhofstrasse là khu mua sắm nổi tiếng nhất ở Zurich cùng với các cửa hàng 

và quán café chocolate ngon tuyệt. 
 Nhà thờ Fraumunster : được xây dựng trên phần còn lại của tu viện cũ cho phụ nữ quý tộc. 

Tu viện này được vua Louis xây dựng vào năm 853 để tặng cho con gái của ông là công chúa 
Hildegard. 

 Trưa: Xe đưa đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó di chuyển đến Lucerne, 
trên đường tham quan: 
 Hồ Lucerne: nằm trong thành phố, phong cảnh đẹp như tranh. 
 Cầu cổ Chapel: biểu tượng của thành phố.  
 Mua sắm đồng hồ hàng hiệu: Rolex, IWC, Omega, Panerai… 

 Tối: đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương 
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 Nghỉ đêm tại Lucerne. 
 

NGÀY 05: LUCERNE - NÚI TITLS - MILAN (Ăn sáng, trưa, tối) 

 Sáng: Sau khi dùng bữa sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng.Đoàn khởi hành đi Engelber 

tham quan: 

 Núi Titlis: Chinh phục núi Titlis bằng cáp treo 360 độ hiện đại, an toàn nhất thế giới. Ngọn 

núi được mệnh danh là nơi thiên thần cư ngụ bởi không gian tuyết trắng bao la quanh 

năm.(chưa bao gồm vé cáp treo)  

 Trưa: Đoàn nghỉ ngơi và ăn trưa. Sau đó khở hành đi thành phố Milan tham quan: 

 Quảng trường Piazza del Duomo: tòa nhà quan trọng nhất thành phố. 

 Nhà thờ Duomo Milan: Thánh đường nguy nha nhất nước Ý.  

 Nhà hát Opera La Scala : nơi tổ chức các buổi biểu diễn của những nhà soạn nhạc, ca sĩ, 

dàn nhạc giao hưởng trong nước và quốc tế. 

 Trung tâm mua sắm Emmanuel II (nếu có thời gian) 

 Tối: Đoàn dùng bữa tại nhà hàng địa phương. 

 Nghỉ đêm tại Milan. 

 

NGÀY 06: MILAN – ĐẢO VENICE - MESTRE (Ăn sáng, trưa, tối) 

 Sáng: Qúy khách dùng bữa sáng và làm thủ tục trả phòng, xe đưa đoàn đi đảo Venice tham 

quan: 

 Vương cung thánh đường St.Marco: Công trình tiêu biểu cho kiến trúc phong 

cách đế chế Byzantine. 

 Trưa: Xe đưa đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương với đặc sản “Mì ý sốt mực đen 

Địa Trung Hải” đặc sản không thể bỏ qua khi ghé đảo Venice, Ý.  

 Dinh tổng trấn Doge: Công trình tráng lệ với nhiều sảnh rộng lớn theo lối kiến trúc Gothic. 

 Tự do thưởng thức kem Galento Ý: đặc biệt nổi tiếng khắp thế giới. 

 Nghệ thuật làm thủy tinh của người Venice. 

 Cầu than thở: Cây cầu nổi tiếng nhất của thành phố Venice. 

 17:00: Đoàn ra tàu về lại đất liền, sau đó di chuyển về Mestre. 

 Tối: Đến nơi, Đoàn dùng bữa tại nhà hàng địa phương. 

 Nghỉ đêm tại Mestre. 

 

NGÀY 07: MESTRE -  PISA - FLORENCE (Ăn sáng, trưa, tối) 

 Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và trả phòng, đoàn khởi hành đi thành phố 

Pisa (322km). 

 Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó tham quan: 

 Tháp nghiêng Pisa: một kỳ quan kiến trúc thế giới, điểm du lịch nổi tiếng không thể bỏ 

qua, hàng năm thu hút hơn 10 triệu khách du lịch (chụp ảnh bên ngoài).  

 Quảng trường Miracoli: Được UNESCO công nhận Di sản thế giới. 

    Đoàn di chuyển tới thành phố Florence 87km), trên đường tham quan: 

 Khu phố cổ:  

 Quảng trường Signoria cùng Đài phun nước Thủy tề. 

 Cầu cổ Vecchio: bắc qua sông Arno nối giữa hội trường thành phố và cung điện Palazzo 

Pitti. 

 Tối: Đoàn dùng bữa tại nhà hàng địa phương và nhận phòng khách sạn. 

 Nghỉ đêm tại Florence. 

 

NGÀY 8: FLORENCE - ROME (Ăn sáng, trưa, tối) 
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 Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. Sau đó di chuyển đến 
Rome ( 277 km) tham quan:  

 Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó tham quan: 
 Tòa thánh Vanticang: được Unesco công nhận là Di sản văn hóa thế giới (chụp ảnh 

bên ngoài). 
 Vương cung thánh đường St.Peter nổi tiếng. 
 Đài phun nước Trevi: nơi quý khách có thể cầu nguyện với chính đồng xu của mình. 
 Quảng trường Tây Ban Nha: 

 Tối: Ăn tối tại nhà hàng địa phương, sau đó nhận phòng nghỉ ngơi. 
 Nghỉ đêm tại Rome. 

 
NGÀY 9: ROME – DOHA (Ăn sáng, trưa)  

 Sáng: Đoàn dùng bữa sáng và làm thủ tục trả phòng, sau đó bắt đầu tham quan: 

 Đấu trường Colosseum: Công trình vĩ đại với sức chứa 70,000 khán giả. 

 Quảng trường La mã (Foro Romano) 

 Khải hoàn môn Constatinus-Cổng chào chiến tại Roma, nằm giữa đấu trường 

La Mã và đồi Palatine. 

 Trưa: Đoàn dùng bữa, sau đó di chuyển ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay về Tp.HCM 

(quá cảnh tại Doha) 

 23:10: Đoàn tới sân bay Doha và làm thủ tục nối chuyến bay QR970 lúc 01:55 bay về 

Tp.HCM. 

 

NGÀY 10: TP HCM  

 13:45: Đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, HDV làm thủ tục nhập cảnh và nhận lại 

hành lý cho khách. 

 Kết thúc hành trình, HDV công ty VIETNET TRAVEL chào tạm biệt quý khách và hẹn gặp 
lại trong những hành trình sau. 

 
GIÁ TOUR BAO GỒM 
1. Vé máy bay khứ hồi SGN-CDG//FRA-SGN theo đoàn của hãng hàng không Qatar 5*, 

hành lý ký gửi 30kg và xách tay 7 kg. 
2. Thuế sân bay + Phí an ninh du lịch & Phí phụ thu xăng dầu. 
3. Lệ phí visa nhập cảnh Châu Âu+ Dịch thuật 
4. Khách sạn 4*, 2 người/phòng. 
5. Vé tham quan, ăn uống theo chương trình. 
6. Trưởng đoàn dẫn từ Việt Nam chuyên nghiệp tận tình phục vụ suốt tuyến. 
7. Quà tặng du lịch. 
8. Bảo hiểm du lịch quốc tế.  

 
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 
1. Hộ chiếu (còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày về lại Việt Nam) 

2. Tiền típ cho tài xế, HDV (70 Euro/người/tour). 

3. Phí chênh lệch bù thêm do thay đổi ngày về, đổi chặng bay (nếu có) 

4.Phụ thu phòng đơn (nếu lẻ nam/nữ, hoặc khách có nhu cầu ở phòng đơn) . 

5. Chi phí cá nhân, hành lý quá cước. 

 

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC: 

- Giá tour du lịch nước ngoài bao gồm 2 phần: Giá tour và thuế hàng không (nếu có); thuế hàng 

không bao gồm thuế sân bay, phụ thu thuế xăng dầu, phí an ninh hàng không … là khoản phí 
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mà VIETNET TRAVEL thu hộ cho các hãng hàng không, khoản này thường có sự thay đổi (tăng 

hoặc giảm) theo giá xăng dầu trên thế giới tại thời điểm xuất vé (thường từ 05 đến 07 ngày trước 

ngày khởi hành). 

- VIETNET TRAVEL  sẽ không chịu trách nhiệm về những khách hàng bị cơ quan quản lý nhà 

nước từ chối cho xuất cảnh hoặc cơ quan hữu quan của nước ngoài từ chối cho nhập cảnh. Mọi 

chi phí phát sinh từ việc từ chối này sẽ do khách hàng chi trả bao gồm cả chi phí hủy tour. 

- Trường hợp khách đăng ký tour hủy giữa chuyến đi, những chi phí như xe, khách sạn, ăn 

uống,... sẽ không được hoàn trả lại vì đây được xem như một phần của tour trọn gói. Khách tham 

dự tour phải tự mua vé máy bay mới (vì hầu hết tour đều sử dụng vé đoàn, không thể hoàn trả). 

- Trong trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, khủng bố, trì hoãn 

chuyến bay…, VIETNET TRAVEL  có quyền thay đổi lịch trình hoặc hủy chuyến đi bất cứ lúc nào 

vì sự an toàn và thuận tiện cho khách hàng đồng thời sẽ thảo luận với các nhà cung cấp về các 

khoản phí tổn vượt ngoài chương trình với chi phí hợp lý nhất và thông báo lại với khách hàng. 

- Quý khách phải tuân thủ theo chương trình, không được tự ý tách đoàn. Nếu có yêu cầu thay 

đổi, quý khách vui lòng thông báo cho trưởng đoàn hoặc hướng dẫn viên. 

- VIETNET TRAVEL  không chịu trách nhiệm pháp lý cũng như vật chất cá nhân của khách hàng 

trong suốt thời gian tham dự tour. Trong trường hợp khách hàng vi phạm các quy định của nước 

sở tại, quý khách hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các chi phí phát sinh do việc vi 

phạm gây ra. Trưởng đoàn chỉ có thể giúp quý khách giảm thiểu mức thiệt hại cho quý khách 

gây ra 

Kính chúc quý khách một chuyến đi thú vị và bổ ích! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


