
 
 

CÔNG TY TNHH HTS INTERNATIONAL TRAVEL– HTS INTERNATIONAL TRAVEL 
VĂN PHÒNG 01: Villa Lapaloma, 01 Hòn Chồng, Nha Trang, Khánh Hòa 

   VĂN PHÒNG 02 : 274/52 đường 23/10, TP Nha Trang, Khánh Hòa 
HOTLINE: (0918).97.79.68  
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“CHIÊM NGƯỠNG THÁP EIFFEL & TRẢI NGHIỆM DU 
THUYỀN SÔNG SEINE, KHÁM PHÁ LÀNG QUÊ ZAANSE 

SCHANS VỚI CÁC CĂN NHÀ GỖ CỔ TÍCH” 
 Phương tiện: Hàng không 5* Qatar Airways 
 Ngày khởi hành dự kiến: 5/2022 
 Thời gian: 8 ngày 7 đêm 

Giới thiệu Tour : 
ü Cùng HTS International Travel khám phá Tây Âu 4 nước Pháp – Bỉ –  Đức – Hà Lan xinh đẹp, 

tham quan các công trình kiến trúc danh tiếng, các thắng cảnh nên thơ, chiêm ngưỡng các kiệt 
tác nghệ thuật thế giới tại bảo tàng Louvre… hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách vô vàn những 
trải nghiệm thú vị. 

ü Với chi phí vô cùng tiết kiệm, giờ đây bất kỳ du khách nào cũng có thể thực hiện chuyến đi trong 
mơ của mình. Quý khách hãy đồng hành với chúng tôi để khám phá những điều nhất ở 4 quốc 
gia này nhé. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
NGÀY 1: NHA TRANG – HÀ NỘI      
Chiều: Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn: Văn Phòng HTS International Travel. 

Đoàn di chuyển ra sân bay Cam Ranh làm thủ tục đáp chuyến đi Hà Nội. 
Tối:  Đến sân bay Nội Bài, đoàn di chuyển về trung tâm nhận phòng & nghỉ ngơi tại Hà Nội. 
NGÀY 2: HÀ NỘI - PARIS (PHÁP)     (Ăn các bữa trên máy bay) 
04h00: Đoàn ăn sáng & làm thủ tục trả phòng. Xe và hướng dẫn viên đưa đoàn di chuyển ra sân bay 

Nội Bài làm thủ tục đáp chuyến đi Paris. Nối chuyến bay tại Doha. 
22h30: Quý khách đến sân bay Charles De Gaulle, xe đón đoàn về trung tâm & tự do khám phá thành 

phố về đêm. Nhận phòng khách sạn & nghỉ đêm tại Paris. 
NGÀY 3: THAM QUAN THÀNH PHỐ PARIS      (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Dùng bữa sáng tại khách sạn và xe đón đoàn tham quan thành phố Paris: 



 
 

Arc De Triomphe (Khải Hoàn Môn) là một trong những công trình biểu tượng của nước Pháp. 
Nhiều công trình điêu khắc nổi tiếng về những trận đánh lịch sử được trưng bày ở đây, đặc biệt 
công trình điêu khắc tên “The Marseillaise” của điêu khắc gia nổi tiếng Francois Rude. 
Champs Elysees (Đại lộ Thiên Đàng) là Đại lộ đẹp nhất Thế giới và còn là nơi tập trung nhiều 
cửa hàng sang trọng nhất của “Kinh Đô Ánh Sáng Paris”. 
Bảo tàng Louvre - Nơi đây lưu giữ rất nhiều hiện vật có giá trị văn hóa lớn, từ tranh vẽ, nghệ 
thuật họa hình, nghệ thuật trang trí đến những tác phẩm điêu khắc. Bảo tàng Louvre không chỉ là 
nơi lưu giữ các giá trị văn hóa lịch sử tiêu biểu của nhân loại mà còn là một trung tâm văn hóa, 
minh chứng lịch sử của Pháp nói riêng và toàn thế giới nói chung (Chụp ảnh bên ngoài). 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  
Sau đó, quý khách trải nghiệm du thuyền sông Seine, một trong những lựa chọn tuyệt vời để 
ngắm nhìn các địa danh đặc trưng của Paris dọc hai bên bờ sông Seine như Nhà thờ Đức Bà, Cầu 
Alexandre III… 
Quý khách chụp ảnh với công trình vĩ đại của hai thế kỷ trước Tháp Eiffel, đến nay vẫn còn là 
biểu tượng của Paris, là niềm tự hào của người Pháp. (Chụp ảnh dưới chân tháp). 

Tối: Thưởng thức bữa tối tại nhà hàng. Nhận phòng khách sạn và nghỉ đêm ở Paris. 
NGÀY 4: PARIS (PHÁP) -  BRUSSELS (BỈ)      (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và trả phòng  

Đoàn khởi hành đi thủ đô Brussels của Bỉ - Được xem là trái tim của Châu Âu, nơi đáng để bạn 
dành thời gian ghé đến để có dịp khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, con người nơi đây. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Đoàn tham quan thủ đô: 
Mô hình phân tử học Atomium được xây dựng vào năm 1958 nhân sự kiện Hội Chợ Thế Giới 
được tổ chức tại đây. Manneken Pis là một điểm mốc nổi tiếng ở Brussels. 
Cung điện Hoàng Gia: Trầm trồ với nội thất tinh xảo, hay ngắm mặt ngoài của khu cung điện 
hoàng gia từ Công viên Brussels. Nếu may mắn, du khách còn có thể thấy cả Vua và Hoàng hậu 
Vương quốc Bỉ. (Chụp ảnh bên ngoài) 
Đoàn tự do mua sắm tại trung tâm thương mại sầm uất. 

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại Brussels. 
 

NGÀY 5: BRUSSELS (BỈ ) – COLOGNE (ĐỨC)     (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và trả phòng. 

Đoàn khởi hành đi Cologne của Đức 
Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Đoàn tham quan thành phố: 

Gothic Cathedral: là nhà thờ Tổng giáo hội Cologne, Đức. Đây là nhà thờ cao thứ 2 của nước 
Đức (sau nhà thờ Ulmer) và được xem là nhà thờ cao thứ 3 của thế giới với chiều cao 157 mét. 
Nhà thờ được xây dựng bên cạnh nhà ga chính xứ Cologne và bên con sông Rhein. (Chụp ảnh 
bên ngoài) 
Romish Germanisches Museum: là một di chỉ khảo cổ bảo tàng ở Cologne, Đức. Bảo tàng cũng 
có nhiệm vụ giữ gìn di sản văn hoá La Mã và do đó chứa một bộ sưu tập kính La Mã rộng lớn từ 
đám tang và chôn cất. Đồng thời thực hiện việc giám sát khảo cổ học về việc xây dựng lòng đất 
ngầm Cologne. (Chụp ảnh bên ngoài) 
Rathaus: là một tòa nhà lịch sử ở Cologne, là một phần của chính quyền thành phố, bao gồm hội 
đồng thành phố và các văn phòng của Thị trưởng. Đây là tòa thị chính lâu đời nhất của Đức với 



 
 

lịch sử có văn bản kéo dài khoảng 900 năm. Lịch sử của hội đồng trong thế kỷ 11 là một ví dụ 
nổi bật cho sự tự trị của thành phố tự trị ở các thành phố thời Trung cổ. (Chụp ảnh bên ngoài) 

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại Cologne. 
NGÀY 6: COLOGNE – AMSTERDAM  (HÀ LAN)     (Ăn sáng, trưa, tối) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng Buffet tại khách sạn, trả phòng.  

Đoàn khởi hành đi Zaanse Schans của Hà Lan 
Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  

Đoàn tham quan khu đồng quê Zaanse Schans: với những ngôi nhà xinh xắn được xây dựng từ 
thế kỷ 17, 18, được dời đến từ các vùng lân cận, đặc biệt là từ vùng Zaandam và tái tạo để trở 
thành một viện bảo tàng sinh thái rất sinh động với những cối xay gió còn hoạt động. Du khách 
còn thăm xưởng làm guốc gỗ thành lập từ năm 1860, chuyên làm những đôi guốc truyền thống 
bằng phương pháp thủ công trên gỗ cây vuông. Tham quan xưởng sản xuất phomai 
Đoàn tiếp tục di chuyển trở lại thành phố Amsterdam - thủ đô của đất nước Hà Lan. Thành phố 
này nằm trên bờ sông Amstel và mang dáng dấp của một thành phố cổ châu Âu điển hình. Dù 
mang dáng vẻ cổ kính nhưng Amsterdam vẫn là một trong những hải cảng lớn nhất thế giới và 
tập trung một số trung tâm thương mại bậc nhất của châu Âu. 
Đoàn tham quan xưởng sản xuất kim cương nổi tiếng của Amsterdam, nơi du khách có thể 
xem kỹ thuật cắt kim cương tinh xảo của Amsterdam từ thể kỷ 16. 

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại Amsterdam. 
NGÀY 7: AMSTERDAM  (HÀ LAN) – HÀ NỘI          (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng Buffet tại khách sạn, trả phòng.  
 Đoàn tham quan thành phố Amsterdam: 

Quảng trường Dam Square là nơi tập trung các công trình kiến trúc lịch sử vĩ đại của thành phố 
Amsterdam lâu đời và là nơi hội tụ hầu hết các sự kiện lớn của thành phố Amsterdam. 
Rijksmuseum (Bảo tàng Quốc gia) là một viện bảo tàng quốc gia Hà Lan dành riêng cho nghệ 
thuật và lịch sử ở Amsterdam. Bảo tàng nằm tại Quảng trường Bảo tàng tại quận Amsterdam 
Nam, gần bảo tàng Van Gogh và Concertgebouw. (Chụp ảnh bên ngoài). 
Cung điện hoàng gia Amsterdam: là một lâu đài hoành tráng, có một bức tượng người - chim ở 
bên ngoài chỗ cửa vào, hình dáng khổng lồ với kích thước là 29 tấn. Cung điện rất nguy nga, 
được mệnh danh là một trong số các kỳ quan thứ tám của thế giới. (Chụp ảnh bên ngoài). 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  
Sau đó, xe và HDV đưa đoàn ra sân bay Schiphol Amsterdam và làm thủ tục đáp chuyến bay về 
lại Hà Nội. Nối chuyến bay tại Doha. 

 
 
 



 
 
NGÀY 8: HÀ NỘI – NHA TRANG     (Ăn sáng, trưa trên máy bay)  
13h30: Đoàn về đến sân bay Nội Bài, Quý khách làm thủ tục nhập cảnh và nhận lại hành lý cá nhân. 

Tiếp tục làm thủ tục nối chuyến bay về Cam Ranh 
Chiều: Đến sân bay Cam Ranh. Xe và hướng dẫn viên đưa đoàn về lại điểm hẹn ban đầu ở Nha Trang. 
	

Kết	thúc	chương	trình	du	lịch	Châu	Âu.	Chào	tạm	biệt!	
*Vé trẻ em: 
• Trẻ em dưới 2 tuổi  : 30% giá của người lớn (bé ngủ chung giường với Bố Mẹ). 
• Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi : 80% giá của người lớn (bé ngủ chung giường với Bố Mẹ). 

    : 90% giá của người lớn (bé có giường riêng). 
• Trẻ em từ 12 tuổi trở lên   : 100% giá của người lớn  

* Giá tour bao gồm: 
• Visa nhập cảnh Châu Âu.  
• Vé máy bay khứ hồi - Thuế sân bay 2 đầu, phụ phí nhiên liệu và phí an ninh.  
•  Khách sạn 3 sao (2 người/phòng, trường hợp có lẻ nam hoặc nữ thì ở phòng 3 người), có bao gồm 

các bữa ăn trong chương trình. 
• Hướng dẫn viên của HTS International Travel đi suốt tuyến. 
• Xe đưa đón và tham quan theo chương trình/ Lái xe kiêm hướng dẫn viên địa phương. 
• Quà lưu niệm của HTS International Travel: mũ kaki, tag hành lí, túi xách kéo cao cấp.  

 
* Giá tour không bao gồm: 
• Chi phí phỏng vấn Visa tại Tp. Hồ Chí Minh & Hà Nội. 
• Lệ phí làm passport. 
• Các chương trình tự chọn, nước uống, giặt ủi, điện thoại, hành lý quá cước theo quy định của hàng 

không... 
• Các chi phí cá nhân khác của khách ngoài chương trình.  
• Tiền bồi dưỡng cho HDV và tài xế. 

 
THÔNG TIN HƯỚNG DẪN 

• Sau khi xuất vé máy bay, nếu quý khách báo hủy tour, quý khách vui lòng nộp lệ phí là: 90% giá 
tour. 

• Nếu quý khách báo hủy tour  trong vòng 24 giờ trước ngày đi, quý khách vui lòng nộp lệ phí là: 
100% giá tour. 

• Lãnh sự Châu Âu (tùy thuộc vào vé máy bay sẽ liên hệ với lãnh sự quán phù hợp) sẽ cấp visa với 
thời hạn đúng theo lịch đi của đoàn. Nếu quý khách muốn ở lại thêm vui lòng thông báo với nhân 
viên quầy khi nộp hồ sơ.  

• Trong trường hợp không đủ số lượng khách (tối thiểu 15 khách) được cấp visa Châu Âu, HTS 
International Travel  sẽ dời ngày khởi hành vào thời gian khác.  

* Lưu ý:  
• Quý khách từ 76 tuổi trở lên vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour). 
• Quý khách từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch nước ngoài 

của Bác sĩ và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi theo. 
• Chương trình có thể thay đổi tuỳ tình hình chuyến bay, khách sạn tại Châu Âu và được xác nhận 

chính thức vào ngày họp đoàn, trước ngày khởi hành 2-3  ngày. Các điểm tham quan có thể không 
theo thứ tự trong chương trình. 

• Hộ chiếu (Passport) của quý khách phải còn thời hạn trên 6 tháng kể từ ngày về. 



 
 
• Sau khi đóng tiền, nếu quý khách muốn hủy tour, vui lòng đem CMND & hóa đơn đã đóng tiền đến 

ngay Văn phòng Cty để làm thủ tục hủy tour. Cty không nhận khách báo hủy qua điện thoại. 
• HTS International Travel không nhận khách có thai từ 5 tháng trở lên tham gia các tour du lịch nước 

ngoài. 
• Trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, đình công, bạo động, phá hoại, chiến tranh, 

dịch bệnh, chuyến bay bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật…..dẫn đến tour không thể 
thực hiện tiếp tục được, HTS International Travel sẽ hoàn trả lại tiền tour cho quý khách sau khi đã 
trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa,… và không chịu trách nhiệm bồi thường 
thêm bất kỳ chi phí nào khác. 

• Trong trường hợp chỉ có 1 khách (người lớn) đi với 1 bé (dưới 12 tuổi), quý khách vui lòng đóng 
tiền tour cho Bé ngủ giường riêng.  

 
HTS International Travel là thương hiệu du lịch uy tín và chuyên nghiệp là thành viên trực thuộc HTS 
International – công ty du lịch, thương mại đa quốc gia có trụ sở tại Úc. 
 
HTS International Travel là sự kết hợp của tập thể có kinh nghiệm lâu năm làm việc trong môi trường năng 
động hàng đầu của ngành du lịch Việt Nam và đội ngũ trẻ trung, hiện đại, nhiệt huyết bên cạnh sự văn 
minh, chuẩn mực và chuyên nghiệp của các chuyên gia Úc nơi có nền du lịch đẳng cấp và có lịch sử phát 
triển lâu đời. HTS International Travel đề cao sự trải nghiệm hơn là du lịch thuần túy, nơi khách hàng là 
chủ nhân đích thực của mỗi chuyến đi để cảm nhận được tốt nhất những giá trị mà du lịch mang lại, đó là 
sự thoải mái, thư giãn, kết nối, tránh xa những áp lực thường ngày…  
 
Hãy tận hưởng chuyến đi tuyệt vời của chính bạn và phần còn lại hãy để HTS International Travel được 
chăm lo như lời khẳng định từ Slogan của chúng tôi là “Your Amazing Trip”.  

Xem thêm thông tin tại: www.htsinternationaltravel.com 

 
 


