
 
 

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  

DU	LỊCH	CHÂU	ÂU	
	

	
	
	
	
	

 Phương tiện: Hàng không 5* Qatar Airways 
 Ngày khởi hành dự kiến: 3/2022 
 Thời gian: 9 ngày 8 đêm 

Giới thiệu Tour : 
ü Cùng HTS International Travel đến với Châu Âu là điểm đến không thể thiếu trong danh sách 

của những ai mê du lịch. Không chỉ là ngắm cảnh, mua sắm, thư giãn… mà tham quan và tìm 
hiểu nền văn hóa lâu đời với nhiều di sản quý giá tại châu lục này cũng là một trong những lý do 
mà hằng năm, rất nhiều du khách đổ về đây. 

ü Du lịch Thụy Sỹ được biết đến với các núi (Alps ở phía nam, Jura ở tây bắc) nhưng cũng có một 
cao nguyên trung bộ với các các đồng bằng có ngọn đồi nhấp nhô và các hồ lớn. Giàu có, hòa 
bình và có vô vàn cảnh đẹp. 

ü Du lịch Đức là đến với đất nước của tinh thần thép, nơi đây còn được biết đến là vùng đất văn 
minh bậc nhất thế giới với nền kinh tế, giáo dục, chất lượng sống đáng mơ ước & những lễ hội 
sôi động. 

ü Du lịch Áo có nhiều di sản cổ xưa từ thời đế chế La Mã. Mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho nước 
Áo những ngọn núi cao ngất trời, những hồ nước xanh thẳm, trong vắt. Nếu bạn muốn trải 
nghiệm cuộc sống hòa mình với thiên nhiên thì Áo là điểm đến tuyệt vời. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
NGÀY 1: NHA TRANG – HỒ CHÍ MINH         (Ăn trưa, tối) 
Sáng: 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 Tân Sơn Nhất. 
Tối: Đến sân bay, đoàn làm thủ tục đáp chuyến đi Zurich. Nối chuyến bay tại Doha. 
NGÀY 2: HỒ CHÍ MINH -  ZURICH       (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Đến sân bay Zurich, xe đón đoàn đi ngắm cảnh đẹp & chụp hỉnh bên ngoài những địa danh nổi 

tiếng của Zurich: 
Nhà thờ Fraumunster – nhà thờ Gothic cũ, được xây dựng năm 853 bởi Vua Louis, nơi đây 
được dùng làm nơi thờ phụng công chúa Hildegarde. Đây là nhà thờ dành riêng cho phụ nữ tại 
Thụy Sĩ. 



 
 

Nhà thờ Grossmünster –Nhà thờ Tin lành này có kiến trúc bên ngoài theo phong cách Roman. 
Hai tòa tháp giống nhau của nhà thờ vươn mình tựa như hai quả tên lửa trong khi ngọn tháp màu 
đỏ tươi lại nhô cao từ phía sau của mái nhà. 
Khu phố Bahnhofstrasse – khu mua sắm nổi tiếng nhất ở Zurich, hoạt động bất động sản ở đây 
cũng náo nhiệt và đắt đỏ nhất châu Âu. Nơi đây hiện diện rất nhiều các thương hiệu nổi tiếng 
nhất trên thế giới như Cariter, Rolex, Tiffani & Co, Prada…  

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  
Sau đó, tự do mua sắm tại Zurich 
Nhà hát Zurich Operahouse – mang phong cách tân cổ điển, là công trình giữ một vai trò quan 
trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của Opera tại Thụy Sĩ. 

Tối: Thưởng thức bữa tối tại nhà hàng. Nhận phòng khách sạn và nghỉ đêm ở Zurich. 
NGÀY 3:  ZURICH - SCHAFFHAUSEN - BERN - ZURICH   (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn.  

Khởi hành đi Schauffhausen –  thành phố giáp giữa biên giới Thụy Sĩ và Đức. Quý khách dừng 
chân để chụp hình và ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của Thác nước Rhine – thác nuớc lớn nhất của Châu 
Âu. Quý khách tiếp tục đi đến Bern – thủ đô của Thụy Sĩ. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 
 Sau đó, ngắm cảnh đẹp của Bern, chụp hình bên ngoài những địa danh nổi tiếng: 
Zentrum Paul Klee – nơi trưng bày trên 4.000 tác phẩm của danh họa Klee – người con của thủ 
đô Bern. Trong cả cuộc đời, Klee đã vẽ được khoảng gần 10.000 bức tranh. 
Tòa nhà quốc hội liên bang Thụy Sĩ là khu phức hợp được xây dựng vào năm 1852. Bên cạnh 
tòa nhà là quảng trường trung tâm với đài phun nước, cùng các bức tượng tượng trưng cho các 
bang của Thụy Sĩ. 
Tháp đồng hồ Zytglogge cao 54,5m có từ thời trung cổ. Vào thế kỷ 15, chiếc đồng hồ thiên văn 
này dùng để dự đoán vị trí các hành tinh và xác định ngày trong tuần. 
Nhà thờ Chính tòa Bern Minster nhà thờ lớn nhất của Thụy Sĩ nổi tiếng với bức điêu khắc “Sự 
phán xét cuối cùng” gần như hoàn chỉnh nhất tại Châu Âu. Nhà thờ Holy Ghost – từng là nhà 
nguyện xây dựng cho bệnh viện Đức Thánh Linh và được tôn tạo lại trong hai năm 1482 và 1496 

Tối: Quý khách về lại Zurich. Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại Zurich. 

NGÀY 4: ZURICH - ENGELBERG - LUCERNE    (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và trả phòng. 

Khởi hành đi Engelberg – Thành phố “Núi thiên thần”, nơi có núi tuyết Titlis nổi tiếng. Quý 
khách tham quan núi Titlis với độ cao 3.020m. Với hệ thống cáp treo hiện đại, sẽ đưa du khách 
lên tận đỉnh. Quý khách sẽ thán phục bởi vẻ đẹp hùng vĩ và thích thú với cảm giác chinh phục 
được Titlis đỉnh núi cao nhất nhì Thụy Sĩ và đẹp nhất Châu Âu. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  
Khởi hành đi Lucerne – một trong những thành phố cổ xưa hấp dẫn nhất của Thụy Sĩ. ngắm 
cảnh đẹp và chụp hình bên ngoài những địa danh nổi tiếng của Lucerne: 
Hồ Luzern hồ nước tự nhiên lớn thứ 4 Thụy Sĩ và có hình dạng phức tạp, bao quanh bởi đường 
cong và các ngọn núi và thành phố Lucerne. Hồ có tổng diện tích 114 km vuông. 
Tượng đài Sư tử (Dying Lion) tác phẩm điêu khắc một con sư tử đang hấp hối bằng đá nổi tiếng 
và gây ấn tượng sâu sắc tôn vinh những cái chết anh dũng của những người lính Thụy Sĩ bảo vệ 
Louis XVI tại Tuileries năm 1792. 
Cầu Mill (Spreuerbruecke) nằm trên dòng sông Reuss, cây cầu có mái che cổ nhất ở Châu Âu. 



 
 
 
Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại Lucerne. 
NGÀY 5: LUCERNE - MUNICH       (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, trả phòng.  

Xe đưa Quý khách khởi hành đi Munich là thành phố lớn thứ ba của Đức sau Berlin và 
Hamburg, kế thừa những công trình kiến trúc cổ đại xen lẫn hiện đại. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó, ngắm cảnh đẹp & chụp bên ngoài 
những địa danh nổi tiếng của Munich: 
Nhà thờ Đức Bà Frauenkirche là nhà thờ lớn nổi tiếng ở Munich. Được làm chủ yếu bằng gạch 
đỏ, Frauenkirche được kiến trúc sư Jörg von Halsbach thiết kế và xây dựng theo phong cách 
Gothic của Đức vào thế kỷ 15.  
Quảng trường Đức Mẹ Marienplatz được xây từ năm 1158, trên 850 năm nay. Ngày nay quảng 
trường này là một địa điểm du lịch quan trọng của thành phố Munich. 
BMW Welt là bảo tàng trưng bày xe BMW. 
Lâu đài Nymphenburg – được mệnh danh là một trong những lâu đài đẹp nhất thế giới khi đã 
kết hợp được công trình kiến trúc và công viên lâu đài. Lâu đài Nymphenburg trong một thời 
gian dài là khu nghỉ dưỡng mùa hè của dòng họ Wittelsbach. 

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại Munich. 
NGÀY 6: MUNICH - HALLSTATT - VIENNA     (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, trả phòng.  
 Khởi hành đi Hallstatt – một trong 10 ngôi làng đẹp nhất thế giới, được UNESCO công nhận là 

di sản văn hóa thế giới từ năm 1997. 
Quý khách ngắm cảnh đẹp và chụp hình bên ngoài những địa danh nổi tiếng của Hallstatt: 
Quảng trường trung tâm Marktplatz là trái tim của phố cổ Dusseldorf và trung tâm thành phố. 
Quảng trường có từ thế kỷ 14, thời điểm bắt đầu giai đoạn phát triển đô thị lớn của thành phố. 

 Ngôi làng cổ Hallstatt di sản văn hóa 7000 năm của nước Áo. Với lịch sử kéo dài từ 5000 năm 
trước công nguyên và được coi là mỏ muối đầu tiên trên thế giới, thị trấn vẫn giữ nguyên vẻ đẹp 
thơ mộng và yên bình. Parish of the Assumption nhà thờ nhỏ xinh bình yên ở thị trấn. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  
 Khởi hành đi Vienna – thủ đô của Áo, được mệnh danh là một trong những thành phố xanh nhất 

của thế giới. 
Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại Vienna. 
NGÀY 7: THAM QUAN THỦ ĐÔ VIENNA     (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Xe đưa Quý khách đi tham quan bên trong: 

Cung điện mùa hè Schönbrunn Palace được hoàn thành năm 1780 dưới triều đại Maria-
Theresa. Đây là nơi nghỉ dưỡng mùa hè được yêu thích nhất của hoàng gia Áo trong một thời 
gian dài. Năm 1996, lâu đài Schönbrunn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. 
Nhà thờ St. Stephen’s – đã trở thành biểu tượng của thủ đô nước Áo và là một trong những công 
trình kiến trúc kiểu Gothic quan trọng nhất nước này. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  
Sau đó, đoàn tự do mua sắm tại Kartner Street. 

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại Vienna. 
NGÀY 8: VIENNA – HỒ CHÍ MINH      (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, trả phòng  



 
 
 Tự do nghỉ ngơi, sắp xếp hành lý và trả phòng. 
Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  

Sau đó, xe và HDV đưa đoàn ra sân bay Vienna và làm thủ tục đáp chuyến bay về lại Hồ Chí 
Minh. Nối chuyến bay tại Doha. 

NGÀY 9: HỒ CHÍ MINH – NHA TRANG    (Ăn sáng, trưa trên máy bay)  
13h30: Đoàn về đến sân bay Tân Sơn Nhất, 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: 
• Lệ phí làm passport. 
• Chi phí phỏng vấn Visa tại Tp. Hồ Chí Minh & Hà Nội. 
• 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.  

 
 


