 Điểm nổi bật: Chương trình với giá tour cực kỳ hấp dẫn chỉ từ
52.990.000VNĐ - Bay cùng hãng hàng không 5* Thổ Nhĩ Kỳ Airlines giờ
bay đẹp.
 Khải Hoàn Môn – là một trong những công trình biểu tượng của nước Pháp.
 Tháp Eiffel – Biểu tượng của Paris và là niềm tự hào của người Pháp.
 Du thuyền trên sông Seine – chiêm ngưỡng Paris bằng nhiều góc nhìn vô
cùng độc đáo.
 Đại lộ Thiên Đàng – là nơi tập trung nhiều cửa hàng sang trọng nhất của
“Kinh Đô Ánh Sáng Paris”.
 Đồi Montmartre – Được biết đến là khu phố nghệ sĩ, trung tâm nghệ thuật
Paris.
 Phố cổ Colmar: khu phố khá nhỏ nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn du khách khi 1
lần đặt chân đến đây
 Venice được mệnh danh là một trong những thành phố lãng mạn nhất thế giới
 Tháp nghiêng Pisa - Tháp được gia cố bằng 800 tấn chì đối trọng để giảm độ
nghiêng
 Đấu trường Colosseum: biểu tượng của Đế chế La Mã và là một trong
những mẫu kiến trúc La Mã
đẹp nhất còn sót lại
TP.HCM  PARIS
(Ăn trên máy bay)
 Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất ga đi quốc tế, Trưởng Đoàn
hướng dẫn Quý Khách làm thủ tục hàng không và đáp chuyến bay đi Paris.
Quý khách ăn uống và nghỉ đêm trên máy bay.
NGÀY 2: PARIS  CITY TOUR
(Ăn trưa, tối)
 Đoàn đến sân bay quốc tế CDG Paris và làm thủ tục
nhập cảnh vào Pháp. Sau đó xe và hướng dẫn đưa đoàn đi
tham quan:
NGÀY 1:

 Arc De Triomphe – Khải Hoàn Môn: một trong những công trình biểu
tượng của nước Pháp, nhiều sự kiện lịch sử quan trọng ảnh hưởng đến nước
Pháp được tổ chức ở đây, nơi trưng bày nhiều công trình điêu khắc nổi tiếng về
những trận đánh lịch sử, đặc biệt là công trình điêu khắc tên “The Marseillaise”
của điêu khắc gia nổi tiếng Francois Rude.
 Champs Elysees – Đại lộ Thiên Đàng – Đại lộ đẹp nhất Thế giới và là nơi
tập trung nhiều cửa hàng sang trọng nhất của “Kinh Đô Ánh Sáng Paris”.
 Les Invalides - công trình nổi tiếng của thành phố Paris. Được vua Louis
XIV cho xây dựng vào cuối thế kỷ 17, Du khách có thể
ôn lại kiến thức lịch sử quân đội Pháp và viếng thăm lăng
mộ của Napoleon Bonaparte, vị hoàng đế độc tài nổi
tiếng của nước Pháp.
 Trưa: Quý khách ăn trưa, nghỉ ngơi tại nhà hàng địa
phương.
 Chiều: Quý khách tiếp tục tham quan:
 Tháp Eiffel: Công trình vĩ đại của hai thế kỷ trước,
đến nay vẫn còn là biểu tượng của Paris, là niềm
tự hào của người Pháp.
 Du khách có thể 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 Alexander III.
 Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương và trở về khách sạn để nhận
phòng và nghỉ ngơi
NGÀY 3:





PARIS  REIMS
(Ăn sáng, trưa, tối)
Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Đoàn tiếp tục tham quan city tour :
Quảng trường Concorde
Nhà thờ Đức Bà Montmartre
Trưa: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó đoàn di
chuyển đi

Reims - thành phố lớn nhất của vùng. Reims là trung tâm sản xuất loại vang trứ
danh của Pháp từ thế kỷ 17 và là quê hương của rượu vang sủi tăm nổi tiếng nhất
thế giới
 Nhà thờ Đức Bà Reims: nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận
Reims, được xây dựng từ thế kỉ 13, đây là một trong các nhà thờ cổ nhất và cũng
là lớn nhất của Pháp.
 Đài phun nước Sube
 Nhà thờ Saint – Remi : là một nhà thờ và tu viện có niên đại từ khoảng thế
kỉ 10 ở Reims. Đây là
nhà thờ quan trọng thứ hai ở Reims, sau Nhà thờ chính tòa Đức Bà Reims
 Tham quan xưởng sản xuất rượu vang Champagne
NGÀY 4: REIMS  COLMAR
(Ăn sáng, trưa, tối)
 Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương và trở về khách sạn để nhận
phòng nghỉ ngơi.
 Sáng: Đoàn ăn sáng tại khách sạn sau đó làm thủ
tục trả phòng. Đoàn di chuyển đến thị trấn
Colmar – được du khách gọi ưu ái với cái tên “tiểu
Venice” trong lòng nước Pháp, đoàn nghỉ trưa và dùng
bữa trưa tại nhà hàng. Sau đó tham quan :
 Phố cổ Colmar: khu phố khá nhỏ nhưng vẫn đủ sức
hấp dẫn du
khách khi 1 lần đặt chân đến đây
 Ngôi làng cổ tích “ Little Venice” : tọa lạc ngay bên dòng sông
Lauch, đây được coi là một trong những thành phố đẹp nhất của Châu Âu với
những con phố đầy màu sắc như trong truyện cổ tích với quảng trường, đài phun
nước hay những bảo tàng cổ xưa.
 Bảo tàng đồ chơi Toy Museum
 Quý khách tự do tham quan mua sắm
 Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương và trở về khách sạn để nhận
NGÀY 5: COLMAR  LUCERNE  ZURICH

(Ăn sáng, trưa, tối)

phòng và nghỉ ngơi
 Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn làm thủ tục trả phòng và khởi hành đi
Lucerne tham quan :
 Hồ Lucerne
 Đài tưởng niệm Tượng sư tử
 Cầu số Shills Mills Bridge
 Quý khách ăn trưa tại nhà hàng địa phương, sau đó tiếp
tục di
chuyển đi Zurich
 Giáo hội Fraumunster: được xây dựng trên phần còn
lại của một
tu viện cũ cho phụ nữ quý tộc được thành lập năm 853 bởi Louis Đức cho con
gái của ông Hildegard
 Grossmünster là một nhà thờ Tin lành theo phong
cách
Romanesque ở Zurich , Thụy Sỹ . Đây là một trong bốn
nhà thờ chính trong thành phố Nhà hát Opera Zurich:
Nhà hát Opera Zurich tuyệt đẹp đang nằm trên
Sechseläutenplatz và được xây dựng trên phần còn lại đã
bị thiêu rụi nhà hát Aktien vào năm 1891. Kể từ năm 1925
nhà hát này độc quyền tổ chức một loạt các sự kiện âm nhạc và các buổi hòa
nhạc.
 Khu mua sắm cá nhân Bahnhofstrasse
NGÀY 6: ZURICH  MILAN VENICE MESTRE
(Ăn sáng, trưa, tối)
 Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương và trở về khách sạn để nhận
phòng và nghỉ ngơi.
 Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn. Đoàn trả phòng
và khởi hành đi
Milan – Kinh đô thời trang của thế giới. Quý khách ăn
trưa tại nhà hàng địa phương

 Vương Cung Thánh Đường Sant'Ambrogio là một trong những
nhà thờ lâu đời nhất ở Milan
 Phòng trưng bày Nghệ thuật Brera
 Quảng trường trung tâm Scala, Nhà hát Opera La Scala
 Chiều đoàn di chuyển đi VENICE MESTRE
 Tối: đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương và trở về khách
NGÀY 7: VENICE MESTRE  VENICE ISLAND  PISA
(Ăn sáng, trưa,tối)
sạn để nhận phòng và nghỉ ngơi
 Sáng : Sau bữa sáng tại khách sạn, Đoàn trả phòng và khởi hành đi Venice
Được mệnh danh là một
trong những thành phố lãng mạn nhất thế giới, Venice còn
được biết đến là vùng đất của những chiếc mặt nạ hóa
trang hay thành phố của những cây cầu và kênh rạch
 Trải nghiệm trên du thuyền từ bến tàu Tronchetto đến
San Marco
và tham quan đảo Venice, môt trải nghiệm đáng nhớ với
chuyến ngồi tàu tận hưởng vẻ đẹp quyến rũ, thơ mộng của
thành phố từ xa và các công trình kiến trúc ở hai bên bờ.
 Nhà thờ thánh San Marco, một kiến trúc Byzantine tuyệt đẹp.
 Du khách sẽ có cơ hội dạo bước trên cây cầu Than Thở huyền thoại. Cây
cầu kết nối các nhà tù cũ
đến phòng thẩm vấn Cung điện Doge này xuất hiện rất nhiều trên bưu thiếp và
các tranh ảnh về Venice.
 Sau đó, du khách sẽ có cơ hội xem những nghệ nhân người Venice biểu diễn
chế tác thủy tinh
Murano bằng phương pháp truyền thông và mua sắm những mặt hành thuỷ tinh
độc đáo, tinh tế của Murano.
 Trưa: đoàn đi thuyền trở về Tronchetto và dùng bữa trưa tại nhà hàng địa

phương. Đoàn tiếp tục di chuyển đến Pisa
NGÀY 8: PISA ROME
(Ăn sáng, trưa, tối)
 Tối : Quý khách nhận phòng tự do nghỉ ngơi hoặc khám phá thành phố về
đêm
 Sáng : Sau bữa sáng tại khách sạn, Đoàn trả phòng và đi tham quan
 Tháp nghiêng Pisa - Tháp được gia cố bằng 800 tấn
chì đối trọng
để giảm độ nghiêng. Đoàn chụp ảnh lưu niệm xung quanh
tháp.
 Piazza del Duomo là trung tâm nghệ thuật và du lịch
quan trọng
nhất của Pisa
 Nhà thờ Santa Maria della Spina
 Quảng trường Knights
 Đoàn tiếp tục khởi hành đi Rome
 Tối : Đến nơi đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương, sau đó đoàn nhận
NGÀY 9: ROME  VATICAN SÂN BAY
phòng tự do nghỉ ngơi hoặc khám phá thành phố về đêm
 Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, bắt đầu tham
quan thành
phố Rome - thủ đô của đất nước hình chiếc ủng xinh đẹp
 Bảo tàng Vatican: viện bảo tàng này trưng bày các
tác phẩm từ
bộ sưu tập khổng lồ được xây dựng bởi các Đức Giáo
hoàng trong suốt nhiều thế kỷ trong đó có một số tác
phẩm điêu khắc cổ điển nổi tiếng nhất và những kiệt tác
quan trọng nhất của nghệ thuật thời Phục hưng trên thế
giới.
 Nhà thờ thánh Peter - là nơi làm lễ của các Hồng Y
Giáo chủ với

(Ăn sáng, trưa)

cách bài trí của các danh hoạ nổi tiếng thời Phục Hưng - Quý vị sẽ có dịp chiêm
ngưỡng những tác phẩm nổi tiếng của các danh hoạ tài ba nhất như Raphael,
Michelangelo, FraAngelico,Apollonius,Van Dyck, Veronese, Leonardo…
 Trưa: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng địa phương
 Chiều: đoàn tiếp tục tham quan:
 Quảng trường La Mã Roman Forum
 Đấu trường Colosseum: biểu tượng của Đế chế La Mã và là một
trong những mẫu kiến trúc La Mã đẹp nhất còn sót lại. Đấu
trường được sử dụng cho các võ sĩ giác đấu và nô lệ có
nguồn gốc tù binh chiến tranh thi đấu và trình diễn công
chúng. (tham quan bên ngoài)
 Đài phun nước de Trevi một kiệt tác nghệ thuật
Baroque, nơi du
khách ném những đồng xu vào đài phun nước để cầu
nguyện quay lại thăm thành phố Vĩnh Hẵng Rome.
 Bậc thang Spanish
NGÀY
TP.HCM
(Ăn trên máy bay)
10:
15h00: xe đưa đoàn ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh và lên chuyến bay khởi
hành về Việt Nam.
 Về đến Việt Nam. Kết thúc chương trình. Hướng dẫn viên tạm biệt và hẹn
gặp lại quý khách
Chia tay Quý khách. Hẹn gặp lại quý khách!
Lưu ý: Các điểm tham quan trong chương trình sẽ linh động sao cho phù hợp
với tình hình thực tế.

