
 

 

 
 

 

 

 

MỘT HÀNH TRÌNH - NĂM QUỐC GIA - TRẢI NGHIỆM NỀN VĂN HÓA PHƯƠNG 

TÂY 

 

 

 

 

 

 

 

Thời Gian: 09 Ngày 08 Đêm ( 07 Ngày 06 Đêm tại Châu Âu) 

 
NGÀY 1 : VIETNAM - FRANFURT                                                                       ( Ăn tối )                  

03:00 Hướng dẫn viên công ty đón Quý Khách tại ga quốc tế sân bay Quốc tế Tân Sơn 

Nhất đáp chuyến bay khởi hành đi Frankfurt. 

           Đoàn đến Frankfurt, đưa đoàn đi ăn tối, về khách sạn nghỉ ngơi. 

 

         HỒ CHÍ MINH -BEIJING CA904   05:40/11:35 

        BEIJING-FRANKFURT  CA931    13:55/17:15 

 

 

NGÀY 2 : FRANFURT - LUXEMBOURG                                                         ( Ăn 03 Bữa)                  
 

Quý khách dùng điểm tâm sáng, làm thủ tục trả phòng, khởi hành tham quan Thành Phố 

Frankfurt “trung tâm tài chính lớn nhất Châu Âu”:  

 Roemerberg – trung tâm lịch sử của Frankfurt 

 Nhà thờ St.Paul – nơi soạn thảo hiến pháp thống nhất đầu tiên của nước ĐỨC 

 Phố Die Zeil – phố mua sắm nhộn nhịp nhất của ĐỨC 

Đoàn tham quan thành phố lịch sử Trier, thành phố cổ xưa nhất của Đức và là nơi sinh của vị 

lãnh tụ Karl Marx, nhà tư tưởng, nhà kinh tế chính trị, nhà lãnh đạo cách mạng của Hiệp hội 

Người lao động Quốc tế. 

Quý khách sẽ tham quan: 

 Tham quan bên ngoài nơi sinh của vị lãnh tụ Karl Marx, nay được xem như là bảo 

tàng lưu giữ những hỉnh ảnh, kỉ vật của karl Marx. 

 Trier Cathedral: Thánh đường Trier - Là thánh đường lâu đời nhất trong thành phố và 

cũng là nhà thờ lớn nhất ở Trier. Từ năm 1986 nó đã được vào danh sách của 

UNESCO di sản thế giới.  

 Porta Nigra: Cổng thành đen - Là một cổng thành lớn thời La Mã. Năm 1986 được 

Unesco công nhận là di sản thế giới, di tích La Mã. Được xây dựng trong màu xám đá 

sa thạch giữa 186 và 200 sau Công nguyên.  

ĐĐứứcc--  LLuuxxeemmbboouurrgg--  HHàà  LLaann--  

BBỉỉ--  PPhháápp 



 

 

 
 

 

 

Điểm dừng chân cuối ngày là Luxembourg - đất nước năng động, lịch lãm, bình yên và lắm 

điều thú vị, với niềm tự hào là “Trái tim xanh của Châu Âu”; Luxembourg là Di sản Văn 

hóa thế giới, được UNESCO công nhận danh hiệu “Thủ đô văn hóa Châu Âu” năm 1995 

và 2007, Luxembourg nằm gọn giữa các “đại gia” Pháp, Đức, Bỉ; chẳng những không bị 

thôn tính, đồng hóa mà còn vươn lên tầm vóc thế giới. Ngoài tiếng Luxembourg, người dân 

ở đây còn thông thạo các ngôn ngữ khác như Pháp, Đức, Bỉ, tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ. 

Luxembourg hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và kiến trúc. 

Quý khách tham quan : 

 Viện Lập Pháp ( Place de Constitution): nơi diễn ra các cuộc tranh luận và bỏ 

phiếu thông qua các dự luật.  

 Quảng trường trung tâm thủ đô Luxembourg : được mệnh danh là quảng trường 

đẹp nhất Châu Âu 

 Pont Adolphe: Chiếc cầu nổi tiếng đẹp nhất thủ đô Luxembourg, môt biểu tượng du 

lịch của thành phố và khu phố cổ nơi chôn cất vị tướng tài giỏi của Luxembourg 

Gorge Petrusse  cũng có thể xem như một nơi làm rạng danh đất nước. 

Dùng bữa tối tại nhà hàng/khách sạn địa phương 

Quý khách nhận phòng và nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Luxembourg. 

 

NGÀY 3 : LUXEMBOURG  - COLOGNE - AMSTERDAM                                     ( Ăn 03 

Bữa)                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách dùng điểm tâm sáng, làm thủ tục trả phòng, khởi hành đến với đất nước Hà Lan 

thanh bình xinh đẹp. Quý khách tham quan : 

 Beethoven House : một trong những hình tượng âm nhạc quan trọng nhất thế giới 

trong giai đoạn giao thời từ thời kỳ âm nhạc cổ điển sang thời kỳ âm nhạc lãng mạn. 

Ông được coi là người dọn đường vĩ đại cho thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Beethoven 

được khắp nơi công nhận là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất và có ảnh hưởng tới rất nhiều 

những nhà soạn nhạc, nhạc sỹ, và khán giả về sau. 

 Đại học Bonn: nằm bên dòng sông Rhein ở tỉnh Bonn thuộc phía Nam tiểu bang 

Nordrhein - Westfalen  của Đức. Do nhà vua Friedrich Wilhelm III thành lập năm 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A7u_phi%E1%BA%BFu
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A7u_phi%E1%BA%BFu
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%E1%BB%B1_lu%E1%BA%ADt&action=edit&redlink=1


 

 

 
 

 

1818, tính đến nay đã 200 năm. Đây cũng chính là nơi đã sinh ra nhà Soạn nhạc 

Classic thiên tài Beethoven.  

 Nhà thờ Cologne, một trong những nhà thờ đẹp nhất Châu Âu theo kiến trúc gothic. 

có kiến trúc cao 157m, tương đương với toà nhà 40 tầng, khi ngước nhìn bạn có cảm 

giác dường như nó chạm đến bầu trời. Nhà thờ mang phong cách Gothic và đã được 

công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1996.   

 Cung đường mua sắm Schildergasse  

Sau khi dùng bữa trưa, Quý khách tiếp tục khởi hành đi Hà Lan - là quốc gia nổi tiếng với 

hoa tulip, với một đội bóng có lối chơi tổng lực đẹp mắt, là quê hương của Van Gogh và là 

một trong những nền kinh tế lớn ở châu Âu.  

Quý khách nhận phòng và nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Hà Lan 

 

 

 

NGÀY 4: QUẢNG TRƯỜNG DAM - ZAANSE SCHANS - LÀNG GUỐC GỖ      (Ăn 03 

bữa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. 

Khởi hành tham quan : 

 Quảng trường DAM: quảng trường Dam (Dam square) có hình chữ nhật, trải dài 

khoảng 200 mét từ phía tây sang phía đông và 100 mét từ Bắc vào Nam. Nó có vai 

trò quan trọng trong việc nối liền Damrak và Rokin, hai con đường chạy dọc theo 

nhánh đầu tiên của sông Amstel từ khu vực Centraal Station tới quảng trường tiền 

đúc Muntplein (Mint Square) và tháp tiền đúc Munttoren (Mint Tower). Quảng 

trường Dam cũng đánh dấu điểm cuối của các điểm du lịch khác như đường 

Nieuwendijk, Kalverstraat và Damstraat. Ở không xa phía Đông bắc là khu phố đèn 

đỏ nổi tiếng: de Wallen. 

 Trung tâm sản xuất kim cương  - Nhà máy kim cương Coster - Qúy khách có cơ 

hội tận mắt quan sát kỹ thuật chế tác kim cương với kỹ thuật được sử dụng từ thế kỷ 

thứ 16. 



 

 

 
 

 

 Làng Thần Kỳ Giethoorn (tỉnh Overijssel) được mệnh danh là “Venice của Hà Lan” , 

chắc chắn sẽ có những trải nghiệm như bước chân vào thế giới cổ tích, khung cảnh nên 

thơ và bình yên như trong cổ tích. Một ngôi làng không tồn tại khói bụi của xe và khái 

niệm đường đi chỉ xuất hiện duy nhất khi đồng về. Đó là những điều người ta nói về 

ngôi làng cổ – Giethoorn. 

Đoàn dùng cơm trưa. 

Nếu có thời gian. Qúy khách có thể lựa chọn chương trình  - Du thuyền trên những con 

kênh đào trứ danh ở Amsterdam.(chi phí tự túc) 

Buổi chiều: Đoàn dừng chân tại Zaanse Schans – thủ đô của đất nước cối xay gió Hà Lan, 

tham quan Nhà máy sản xuất guốc gỗ, nhà máy sản xuất phô mai.  
Dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. 

Qúy khách trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Hà Lan. 

 

NGÀY 5: AMSTERDAM – BRUSSELS - PARIS                                                          (Ăn 

03 bữa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. 

Đoàn khởi hành đi Brussels – thủ đô của Bỉ và là trung tâm chính trị của liên minh Châu Âu 

 Quảng trường Grand Place – khu phố cổ đẹp nhất Brussels được UNESCO công 

nhận là di sản văn hóa Thế giới, gồm tòa thị chính, nhà Maison du Duc (Nhà của 

công tước),..   

 Tượng chú bé đứng tè Manneken Pis, đây là biểu tượng của thủ đô Brussels nói 

riêng hay của nước Bỉ nói chung, là biểu trưng cho tinh thần ái quốc của người dân 

nơi đây. 

 Bảo tàng phân tử Atomium, một công trình được xây dựng cho hội chợ quốc tế tại 

Bruxelles (Expo '58), có chiều cao 103m,  là một trong những biểu tượng nổi tiếng 

khắp nơi trên thế giới của nước Bỉ. Công trình kỷ niệm này được thiết kế theo mô 

hình cấu trúc nguyên tử,  được ví von như tháp Eiffel giữa lòng Thủ đô Brussels. 

Đặc biệt, hình Atomium cũng xuất hiện trên mặt đồng tiên kim loại mệnh giá 2 

euro của Bỉ.  

Đến Pháp, Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương 

Nhận phòng và nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Paris. 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Manneken_Pis
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A3_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Expo_%2758&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/M


 

 

 
 

 

NGÀY 6: ĐẠI LỘ CHAMPS ELYSEES - KHẢI HOÀN MÔN - DẠO SÔNG SEIN    (Ăn 

03 bữa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng, khởi hành tham quan : 

 Khải hoàn môn (L’Arc de Triomphe): Là một công trình kiến trúc biểu tượng 

cho lịch sử nước Pháp nằm giao của 12 đại lộ và 3 quận ở Paris, được xây dựng và 

khánh thành năm 1836 để chào mừng quân đội Pháp chiến thắng trở về. Đây là kiến 

trúc vòng cung (triumphal arc) lớn nhất Thế Giới với chiều cao 50 mét, rộng 45 

mét. Bên dưới vòm cung Khải Hoàn Môn là Phần Mộ Chiến Sĩ Vô Danh của Thế 

Chiến Thứ Nhất và Thế Chiến Thứ Hai được thiết lập vào năm 1920 với ngọn lửa 

không bao giờ tắt. Tại Khải Hoàn Môn còn khắc tên của hàng trăm Danh Tướng đã 

điều khiển Đại Quân Pháp trong các chiến công của thời đại Napoléon.  

 Đại lộ Champs Elysees nổi tiếng đến quảng trường Place de la Concorde - đóng 

một vai trò quan trọng trong một trong những chương đen tối nhất của cuộc Cách 

mạng Pháp. 

 Thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình bên dòng sông Sein thơ mộng trên những con 

thuyền trứ danh trên nước Pháp cổ kính. 

 Đại lộ Haussmann: Thiên đường mua sắm của trung tâm Paris. 

Quý khách dùng bữa tối. Nghỉ đêm tại Paris. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY 7: VIỆN BẢO TÀNG LOUVRE - THÁP EIFFEIL  - TP.HỒ CHÍ MINH                                                                                                                         

( Ăn  sáng + trưa ) 
 

   
Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng, khởi hành tham quan: 

 Bảo tàng Lourve: Bảo tàng lịch sử này được tọa lạc bên dòng sông Seine, nằm tại 

khu vực trung tâm thủ đô Paris. Lourve vốn là pháo đài được xây dựng năm 1190 

và là cung điện hoàng gia Pháp trước khi triều đình di chuyển về lâu đài Versailles. 

Bảo tàng Lourve là nơi trưng bày các hiện vật về những nền văn minh cô, nghệ 

thuật Hồi giáo, nghệ thuật Châu âu từ thế kỷ 13 -19 với nhiều tác phẩm nổi tiếng 

như: Tranh Mona Lisa, Bia đá Mesia, Tượng thần vệ nữ,… ( Quý khách có thể mua 

vé để tham quan bên trong Bảo tàng ). 

 Tháp Eiffel: Một công trình kiến trúc bằng thép nằm bên sông Seine, được xem 

như là biểu tượng của nước Pháp và là công trình kỷ niệm 100 năm cách mạng 

Pháp. Tháp Eiffel đã từng là công trình kỷ lục cao nhất thế giới trong suốt 40 năm 

liền với tổng chiều cao là 325 mét ( tham quan bên ngoài ). 

Quý khách dùng cơm trưa, Xe đưa đoàn ra sân bay CDG làm thủ tục cho chuyến bay về Việt 

Nam. 

Dùng bữa tối trên máy bay. Nghỉ đêm trên máy bay. 

PARIS- BEIJING                 CA934  19:30/12:35 

BEIJING- HỒ CHÍ MINH CA903   20:20/01:00+1 

 

NGÀY 8,9: TP.HỒ CHÍ MINH                                                                             ( Ăn trên 

máy bay ) 
Đoàn về tới Thành phố Hồ Chí Minh. Trả đoàn tại sân bay 


