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CCHHƯƯƠƠNNGG  TTRRÌÌNNHH  DDUU  LLỊỊCCHH  55  NNƯƯỚỚCC  CCHHÂÂUU  ÂÂUU  
 

 

 PHÁP – LUCXEMBOURG 
- ĐỨC - HÀ LAN – BỈ 

 10N 
 

 
 

Du khách sẽ có những trải 
nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ 
với cung đường ấn tượng đi 
qua 5 nước có nền văn hóa 
đặc sắc bậc nhất châu Âu  

 

69.999.000đ 

(Dành cho đoàn từ 15 

khách trở lên) 

Thông tin chi tiết 

Du Lịch Châu Âu là mong ước của rất nhiều người. Với những tour du lịch châu Âu của Mappy Tour, bạn sẽ thực hiện 
kế hoạch đó dễ dàng, hãy cùng Mappy Tour khám phá Công quốc Luxembourg và 4 quốc gia khác trong hành trình 
liên tuyến 5 nước: Pháp – Lucxembourg -  Đức – Hà Lan – Bỉ 10 ngày. 
  
  
NGÀY 1: TP.HCM - PARIS 
 
Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục xuất cảnh, đáp chuyến bay đi Paris lúc 20h25 
 

 



 
 
NGÀY 2: PARIS (Ăn Trưa, Tối) 
 
 
Đến sân bay Charles de Gaulle vào buổi sáng, xe và HDV địa phương đón đoàn đi dùng điểm tâm, nhận phòng khách 
sạn. Tham quan nhà thờ Đức Bà (Notre Dame de Paris). 
Buổi chiều Du thuyền trên sông Seine và thưởng ngoạn phong cảnh hoành tráng của kinh đô ánh sáng,  sau đó 
đoàn cùng đến khám phá vẻ đẹp tinh tế của Tòa Thị Chính Paris. 
 

 
 
Buổi tối đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng VIP trên đại lộ Champs Elysée, về khách sạn nghỉ ngơi. Hoặc xem biểu 
diễn show Lido/Crazy horse, thưởng thức champagne Pháp (chi phí tự túc). 
 
 
NGÀY 3: PARIS (Ăn ba bữa) 
 
 
Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành đi tham quan Place Trocadero - Quảng trường nhân quyền 
 
Tham quan tháp Eiffel – niềm tự hào của nước Pháp, Quý khách có thể đi thang máy lên tầng hai của tháp và 
ngắm toàn cảnh Paris 
Khám phá Cung điện Versailles lộng lẫy với những khu vườn rộng lớn và những đài phun nước tuyệt vời. 
 
Tham quan Viện Bảo Tàng Louvre – Nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tuyệt tác nhất của Thế giới như Venus 
De Milo, Nàng Mona Lisa - tuyệt tác của Leonardo de Vinci… 
 
Tham quan trung tâm thương mại, với những du khách yêu thích mua sắm thì đây cũng là cơ hội để shopping say 
mê tại các trung tâm thương mại cao cấp với những nhãn hiệu thời trang hàng đầu như: Louis Vuitton, Channel… 
Ăn tối và nghỉ ngơi tại khách sạn. 
 



 
 
 
NGÀY 4: PARIS – REIMS – LUXEMBOURG (Ăn ba bữa) 
 
Ăn sáng tại khách sạn, khởi hành đi Reims – thủ đô của xử sở Champagne, nơi trù phú yên bình với cảnh đẹp 
thơ mộng với dấu ân lịch sử của việc lên ngôi của Vua Pháp vào thế kỷ 11.  
Tham quan nhà thờ và khu phố cổ Reims 
Buổi chiều đoàn lên đường đi Luxembourg – lãnh địa của các vị Công Tước thời xưa.   
 

 



Viện Lập Pháp – Place de la Constitution, Tham quan quảng trường D'armes - từ đây Quý khách sẽ ngắm toàn 
cảnh thung lũng Pétrusse, Vườn hoa Citadelle Du St Esprit,  Quảng trường Marché Aux Poissons - sự kết 
hợp hài hoà của kiến trúc La Mã và kiến trúc thời trung cổ.  
Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn. 
 
 
NGÀY 5: LUXEMBOURG – TRIER – COBLENCE – FRANKFURT (Ăn ba bữa) 
  
 
Quý khách dùng bữa sáng và trả phòng. Khởi hành đi Trier – Thành Phố cổ nhất nước Đức, được xem là “Thành 
Rome thứ 2”. 
Tham quan “ Cửa Đen” Porta Nigra – cổng Thành La Mã được bảo tồn nằm ở phía bắc của dãy Núi Al-pơ. 
 

 
 
Tham quan Nhà Karl Marx. Tiếp tục khởi hành đi Coblence - Du thuyền trên sông Rhine, cảnh đẹp thanh bình 
của thành phố và vô số các kiến trúc lâu đài cổ, pháo đài cổ trên cao những ngọn núi chót vót 
Dùng cơm trưa sau đó tiếp tục đến Frankfurt, trên đường dừng chân nghỉ ngơi tại Rudesheim, ngắm toàn cảnh 
thành phố từ trên cao. 
Đến Frankfurt, tham quan Quảng trường Frankfrut với các kiến trúc nhà cổ độc đáo. 
Quý khách dùng bữa tối, xe đưa Quý khách về nghỉ tại khách sạn   
Buổi tối đoàn tự do tham quan khám phá thành phố. 
 
 
NGÀY 6: BONN – COLOGNE – AMSTERDAM (Ăn ba bữa) 
 
 
Ăn sáng tại khách sạn, sau đó đến thành phố Bonn – quê hương của thiên tài âm nhạc Beethoven. 
Tham quan nhà tưởng niệm Beethoven 
Tham quan và chụp hình các trường đại học nổi tiếng ở Bonn. 
Đoàn tiếp tục đến Cologne – thành phố nổi tiếng với thương hiệu nước hoa “Eau de cologne” 
Tham quan Nhà thờ Dom được xây dựng từ thế kỷ XIII là một trong những kiến trúc đồ sộ nhất Châu Âu. 
 



 
 
Sau khi dùng cơm trưa, nghỉ ngơi, đoàn tiếp tục đến Amsterdam - thủ đô chính thức và cũng là trung tâm kinh tế, 
chính trị, văn hóa của Hà Lan. 
Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn. 
 
 
NGÀY 7: AMSTERDAM (Ăn ba bữa) 
 
 
Ăn sáng tại khách sạn, sau đó khởi hình đi miền ngoại ô Zaanse Schans – với những chiếc cối xay gió khổng lồ, 
những con kênh êm đềm. 
 

 



Tham quan xưởng sản xuất guốc gỗ truyền thống 
Nhà máy chế biến pho mát nổi tiếng của Hà Lan. 
Du thuyền trên sông Amsterdam, ngắm nhìn những tòa nhà cổ kính đặc trưng của thành phố Amsterdam dọc 2 
bên bờ. 
Chụp hình tại bên ngoài bảo tàng bia Heineken nổi tiếng. 
Buổi chiều quý khách có cơ hội du ngoạn trên thuyền qua các kênh đào xem kiến trúc nhà cửa và không khí nên thơ 
của thành phố. 
Dùng cơm tối và nghỉ đêm tại khách sạn. 
 
 
NGÀY 8: AMSTERDAM – BRUSSELS – WATERLOO (Ăn ba bữa) 
  
 
Ăn sáng tại khách sạn và lên đường đến Brussels (Bỉ), tham quan: 
Manneken Pis – tượng chú bé đứng tè, biểu tượng nổi tiếng của Brussels  
 

 
 
Pare Delais Du Cinquantenaire – công viên đẹp nhất thủ đô Bỉ. 
 
Viện bảo tàng sinh học Atonium được thiết kế độc đáo theo mô hình phân tử cao 102 mét. 
 
Pavillon Chinois – Tour Japonaise – ngôi chùa Trung Hoa và tháp Nhật Bản mang đặc thù bản sắc Châu Á được 
vua Napoleon II cho xây dựng ngay trung tâm thủ đô Brussels. 
Dùng cơm trưa sau đó khởi hành đến Waterloo - chiến trường cũ nổi tiếng với trận chiến thất bại cuối cùng của 
Napoléon Bonaparte, mang lại một thế kỷ hoà bình cho Châu Âu.  
Sau đó quay về Paris (Pháp). Dùng cơm tối và nghỉ đêm tại Paris. 
 
 



 
NGÀY 9: PARIS – TP.HCM (Ăn Sáng) 
 
 
Ăn sáng tại khách sạn, quý khách tự do mua sắm trước khi khởi hành trở về Tp Hồ Chí Minh.  
 

 
 
Xe đưa đoàn ra sân bay Charles de Gaulle đáp chuyến bay về Tp Hồ Chí Minh. 
 
 
NGÀY 10: TP.HCM 
 
 
Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, chia tay đoàn, kết thúc chuyến tham quan. 
 
Mappy Tour kính chúc quý khách có chuyến du lịch 10 ngày qua 5 nước Châu Âu đầy 
thú vị, cùng nhiều trải nghiệm mới mẻ và bổ ích ! 
 

Giá tour đã bao gồm 
 

Giá tour không bao gồm 
 

 
- Vé máy bay khứ hồi Việt Nam – Châu Âu  
- Xe đưa đón đoàn theo suốt chương trình quy định 
- Hướng dẫn viên của Mappy Tour đi theo suốt tuyến. 
- Thuế và các khoản phụ thu của hàng không. 
- Khách sạn 3  tiêu chuẩn quốc tế (phòng đôi) 
- Các bữa ăn được liệt kê theo chương trình, bao gồm: 7 
bữa ăn sáng tại khách sạn + 7 bữa ăn trưa + 7 bữa ăn 
tối (Việt, Hoa , Âu) 
- Vé tham quan theo chương trình, bao gồm:  
1. Du thuyền trên sông Seine (Paris) 
2. Cung điện VersailleBảo tàng Louvre (Paris), s (không 
bao gồm vườn hoa) 
3. Bảo tàng Louvre (Paris) 
4. Chùa Trung Hoa – Tháp Nhật Bản (Brussels) 
5. Du ngoạn bằng thuyền trên Kênh đào (Amsterdam) 
6. Lâu đài Đỏ (Heidelberg) 

 
- Visa nhập cảnh Châu Âu (60 €uro) 
 
- Phí phòng đơn (dành cho khách yêu cầu ở phòng đơn) 
 
 - Nước uống (bia rượu trong bữa ăn), điện thoại, giặt ủi, 
hành lý quá cước theo quy định của hàng không. 
 
- Chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình. 
 
- Chi phí dời ngày, đổi chặng, nâng hạng vé máy bay. 
 
- Vé tham quan hội chợ triển lãm xe hơi Frankfurt 
2013 
 
- Tiền phục vụ khuân vác hành lý, xe vận chuyển ngoài 
chương trình, các tour về đêm Show LIDO/ Crazy 



- Bảo hiểm du lịch toàn cầu Liberty với mức phí bồi 
thường thường tối đa 2.000.000.000 VND (2 tỷ đồng) 

Horse 
 
- Tiền bồi dưỡng cho tài xế và hướng dẫn viên địa 
phương: 06 €uro /ngày 
 

 
Quà tặng: 
- Quà tặng Mappy Tour. 

Giá tour dành cho trẻ em: 
- Trẻ em dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn. 

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 75% giá tour người lớn (không có chế độ giường riêng). 

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 90% giá tour người lớn (có chế độ giường riêng). 

 Trẻ em đủ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn. 

Quy trình đăng ký & thanh toán: 
- Đợt 1: Đặt cọc 30.000.000 VND/khách.  

- Đợt 2: Thanh toán số tiền tour còn lại sau khi được chấp thuận visa. 

Điều khoản huỷ tour: 
+ Sau khi đặt cọc tour và trước khi Mappy Tour nộp phí visa: chi phí không hoàn lại là 3.000.000 VND (phí đặt cọc 
vé máy bay). 

+ Sau khi Mappy Tour nộp phí visa: chi phí không hoàn lại là 5.000.000 VND.  

+ Trường hợp Quý khách bị từ chối visa: chi phí không hoàn lại là 5.000.000 VND. 

• Đối với ngày Lễ, Tết : 
- Nếu hủy trước ngày khởi hành 45 ngày: Không mất chi phí. 

- Nếu hủy từ 34-44 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour là 50% tiền cọc tour. 

- Nếu hủy từ 25-33 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour là 100% tiền cọc tour. 

- Nếu hủy chuyến du lịch ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa (đối với các nước cần visa): Chi phí 
huỷ tour là 100% tiền cọc tour.  

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 20-24 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 50% trên giá tour du lịch. 

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 11-18 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 70% trên giá tour du 
lịch. 

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 02-10 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 90% trên giá vé du 
lịch. 

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 01 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 100% trên giá vé du lịch. 

* Các tour ngày lễ, tết là các tour có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày lễ, tết theo qui định. 

• Đối với ngày thường: 
- Nếu hủy trước ngày khởi hành 30 ngày: Không mất chi phí. 

- Nếu hủy từ 24-29 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour là 50% tiền cọc tour. 

- Nếu hủy từ 20-24 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí chuyển/huỷ tour là 100% tiền cọc tour. 

- Nếu hủy chuyến du lịch ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa (đối với các nước cần visa): Chi phí 
huỷ tour là 100% tiền cọc tour.  

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 14-19 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 50% trên giá tour du 
lịch. 



- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 10-13 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 70% trên giá tour du 
lịch. 

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 02-09 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 90% trên giá vé du 
lịch. 

- Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng 01 ngày trước ngày khởi hành : Chi phí huỷ tour là 100% trên giá vé du lịch. 

* Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết. 

Lưu ý khi chuyển/huỷ tour: 

- Sau khi đóng tiền, nếu Quý khách muốn chuyển/huỷ tour xin vui lòng mang Vé Du Lịch đến văn phòng đăng ký 
tour để làm thủ tục chuyển/huỷ tour và chịu Chi phí huỷ tour là theo quy định của Mappy Tour. Không giải quyết các 
trường hợp liên hệ chuyển/huỷ tour qua điện thoại. 

- Đối với những tour còn thời hạn hủy nhưng đã làm visa, Quý khách vui lòng thanh toán phí visa. 

Các lưu ý khác: 
- Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty. Quý khách từ 75 tuổi trở lên yêu 
cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khoẻ để đi du lịch nước ngoài do bác sĩ cấp và + giấy cam kết sức khỏe với 
Công ty. Yêu cầu phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khoẻ) đi theo. Ngoài ra, khách trên 75 tuổi khuyến 
khích đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour). Không nhận khách từ 80 tuổi trở lên. 

- Quý khách mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên bán tour ngay tại thời điểm đăng ký để được tư vấn thêm 
thông tin. Không nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lí do an toàn cho khách. 

- Nếu yêu cầu ở phòng đơn, Quý khách vui lòng thanh toán phí phụ thu. 

- Trường hợp khách quốc tịch nước ngoài có visa vào Việt Nam 1 lần, phí làm visa tái nhập Việt Nam 850.000 
VNĐ/khách.  

- Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour. 

- Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng như không 
bao gồm trong chương trình, các điều kiện hủy tour trên biên nhận đóng tiền. Trong trường hợp Quý khách không 
trực tiếp đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người 
đăng ký cho mình. 

- Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng Hàng Không nên trong một số trường hợp giờ bay có thể thay đổi mà 
không được báo trước. 

- Tùy vào tình hình thực tế, thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo đầy 
đủ các điểm tham quan như lúc đầu. 

- Mappy Tour sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp: 

+ Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất… 

+ Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình 

+ Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay.  

Nếu những trường hợp trên xảy ra, Mappy Tour sẽ xem xét để hoàn trả chi phí không tham quan cho khách trong 
điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa….và không chịu trách nhiệm bồi thường 
thêm bất kỳ chi phí nào khác). 

Điều kiện để làm visa: (Quý khách chuẩn bị những giấy tờ sau trước ít nhất 1 tháng, hồ sơ sao y thị thực) 

- Hình: 2 tấm khổ 4x6 cm (nền trắng, chụp mới trong vòng 3 tháng gần nhất). 

- Hộ chiếu còn hạn sử dụng ít nhất là 6 tháng so với ngày kết thúc tour (hộ chiếu nên đi được vài nơi) + hộ chiếu cũ 
(nếu có). 

- Photo sổ Tiết kiệm + xác nhận số dư ngân hàng hoặc in sao kê giao dịch tài khoản cá nhân trong 3 tháng gần nhất 
(giá trị ít nhất 100.000.000 VND) 



- Trong trường hợp nộp hồ sơ tại Hà Nội, cần có Thẻ tín dụng (Visa card hoặc Master card – photo 1 mặt thẻ ). 

- Sao y thị thực giấy chứng nhận nghỉ hưu (nếu Quý khách đã nghỉ hưu). 

- Đơn xin nghỉ phép + sao y thị thực Hợp đồng lao động + Xác nhận thu nhập (nếu khách là CB - CNV).  

- Sao y thị thực giấy phép kinh doanh + biên lai thuế 3 lần gần nhất (nếu có kinh doanh, buôn bán). 

- Sao y thị thực chủ quyền nhà, đất hoặc 

- Hợp đồng cho thuê nhà, đất, xe hơi (nếu có nhà, đất, xe hơi cho thuê). 

- Sao y thị thực hộ khẩu. 

- Sao y thị thực Giấy chứng nhận kết hôn nếu đã có gia đình. 

- Sao y thị thực Giấy khai sinh của bé (nếu có em bé đi theo), Giấy đồng ý của ba (mẹ) đồng ý cho phép bé đi du 
lịch chung với mẹ (ba) có xác nhận của cơ quan địa phương + xác nhận trường học của bé hoặc thẻ học sinh của bé. 

* Trên đây là những thủ tục để xin visa Châu Âu theo quy định của Lãnh sự . Tùy vào mỗi trường hợp, trong quá 
trình xét visa lãnh sự có quyền yêu cầu bổ sung bất kỳ giấy tờ nào của quý khách nếu thấy cần thiết.  

Chương trình có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian và trường hợp cụ thể. 

 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ MAPPY TOUR  (84 8) 62944440 

 
 

 

 
 


