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Nằm nép mình trên vịnh Phần Lan (thuộc biển Baltic), thủ phủ Helsinki là một thành phố du lịch nổi tiếng của châu Âu với những bảo
tàng cổ kính, những công trình kiến trúc vào bậc nhất châu Âu. Đại lộ đầy lá rụng Esplanadin Puisto, nơi đây còn gọi là một “Champs
Elysees của Paris” thu nhỏ.
Stockholm hiện nay là một trong những thành phố giàu văn hóa và kiến trúc nhất thế giới. Nằm ở một đất nước có người dân xinh đẹp
và thân thiện, không có gì đáng ngạc nhiên khi Stockholm trở thành một trong những điểm đến hàng đầu ở châu Âu. Thành phố này rất
sôi động, là một nơi có cả kiến trúc Thụy Điển hiện đại làm bằng đồng thép, đi song song với những tòa tháp trong truyện cổ tích, một
Cổ trấn (Gamla Stan) làm say đắm lòng người với vô số không gian xanh.
Oslo được thành lập vào đầu thế kỷ 11 và mãi đến thế kỷ 13 mới trở thành thủ đô Na Uy. Từ đó, Oslo phát triển thành một đô thị xinh
đẹp, với một bên là biển và một bên là núi. Với gần 100 viện bảo tàng Oslo còn được gọi là “thành phố của những viện bảo tàng”.
Copenhagen là thủ đô của Đan Mạch, thành phố nổi danh về sự hào phóng, là “thành phố tự do” hấp dẫn của Christiania. Ở đây còn
nhiều thứ hơn bia Carlsberg và Nàng tiên cá đang chờ bạn đến để khám phá.
Chuyến du lịch Bắc Âu tuyệt vời sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Ngày 1: HÀNỘI – COPENHAGEN (ĐAN MẠCH)
Quý khách tập trung tại điểm hẹn trong thành phố Hà Nội, xe đưa ra sân bay Nội Bài đáp chuyến bay đi Copenhagen (Đan Mạch). Nghỉ
đêm trên máy bay. Chuyến bay dự kiến
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Ngày 2: COPENHAGEN
Sáng: Hạ cánh tại sân bay Copenhagen – Thủ đô của Đan Mạch. Đoàn làm thủ tục nhập cảnh, sau đó tham quan:
City Hall và Parliament House – toà nhà Quốc hội.
Tòa thị chính Copenhagen
Đài Phun nước Gefion.
Quý khách tham quan khu phố đi bộ Nyhaven và Stroget.
Ngắ m Bức tượng Little Mermaid – bức tượ ng nàng tiên cá bé nhỏ với cái nhìn đăm chiêu, buồn bã đang hướng mắt nhìn ra hải cảng
xa xăm,
Quý khách tự do mua sắm tại các trung tâm mua sắm của Copenhagen (nếu còn thời gian).
Chiều: Tham quan Cung điện Amalienborg - cung điện mùa đông nổi tiếng của hoàng gia Đan Mạch được xây dựng theo lối kiến trúc
của Pháp, được ca ngợi là một trong những cung điện đẹp nhất Châu Âu.
Chụp ảnh bên ngoài cung điện Christiansborg.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Copenhagen.

Ngày 3: COPENHAGEN - GOTHENBURG
Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn tiếp tục tham quan:
Lâu đài Rosenborg – tòa lâu đài cổ được xây dừng từ thế kỷ XVII của Hoàng Gia Đan Mạch và nay trở thành bảo tàng Hoàng Gia. Quý
khách chiêm ngưỡng các cổ vật hoàng gia, trang sức nữ hoàng cùng vườn cây yêu thượng uyển của nhà vua Đan Mạch tại khuôn
viên phía sau của tòa lâu đài.
Đoàn ăn trưa tại nhà hàng, sau đó di chuyển đến Gothenburg, Thụy Điển ( ~ 310 km ~ 5 tiếng ). Quý khách sẽ được trải nghiệm không
thể nào quên khi đi qua eo biển Oresund trên cây cầu – hầm 3 khúc Øresund nối liền giữa thủ đô Copenhagen , Đan Mạch qua eo biển
tới thành phố Malmo, Thụy Điển.
Đến Malmo. Quý khách tản bộ trong khu phố đi bộ với những cửa hàng quần áo, quán café, bức tượng những nghệ sĩ đường phố..
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Gothenburg.

Ngày 4: GOTHENBURG – OSLO (NAUY)

Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn di chuyển đến Olso ( Nauy), 293km, khoảng 4h30,
Qúy khách ăn trưa sau đó đoàn đi thăm quan:
Pháo đài Akershus ( hay còn được gọi là Lâu đài Akershus) – là một công trình cổ nổi tiếng của thành phố Oslo – nằm ngay bên Vịnh
hẹp Oslo – vị trí được coi là đắc địa trong việc bảo vệ quốc gia
Tòa thị chính Oslo , một công trình kiến trúc đẹp được xây năm 1931, nơi làm việc của hội đồng thành phố, cũng chính là điểm trao giải
Nobel Hòa Bình thế giới, và trưng bày một số tác phẩm nghệ thuật
Tham quan chụp hình Cung điện Hoàng Gia Oslo – được xây dựng đầu thế kỷ thứ 19, với 173 phòng, hiện nay vẫn là nơi ở chính thức
của quốc vương Na Uy.
Di chuyển tới địa danh Holmenkollen nằm phía tây bắc, cách trung tâm Oslo 10km để tới Công viên mùa đông Oslo – nơi có cây cầu
trượt tuyết Holmenkollen 100 bậc cao đưa quý khách lên đỉnh để ngắm nhìn toàn thành phố Oslo dưới ánh mặt trời của hoàng hôn.
Quý khách ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn ở Olso

Ngày 5: OSLO (NAUY) – KARLSTAD
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó tham quan:
Bảo tàng viện tàu Viking – nơi trưng bày nỗi kinh hoàng biển cả của Bắc Âu – những con tàu cổ đã từng theo người Viking đi cướp bóc
khắp châu Âu,
Công viên “gợi cảm” nhất Thế Giới - Công viên tượng khỏa thân Vigeland ( Vigeland Sculpture Park) – nơi trưng bày hơn 200 bức
tượng điêu khắc của nhà thiết kế Gustav Vigeland.
Tiếp tục di chuyển đến thành phố Karlstad 217 km, khoảng 3h40, tới nơi đoàn thăm quan:
Nhà thờ lớn Karlstad, và tới tham quan cây cầu đá cổ mái vòm Östra bron - cây cầu đá dài nhất Thụy Điển với chiều dài 168 mét và
được xây cuối TK 18 – 19.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Karlstad.

Ngày 6: KARRLSTAD –OREBRO- STOCKHOLM ( THỤY ĐIỂN)
Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn khởi hành đi Orebro 113km, 1h40 – một thị trấn nhỏ yên bình xinh đẹp của Thuỵ Điển, thăm
quan:
Chụp ảnh tại lâu đài cổ Orebro – được xây dừng dưới thời triều đại Vasa – thế kỷ 16, cung điện hoàn toàn được xây bằng đá cẩm
thạch, 500 năm qua vẫn đứng yên bề thế bên bờ sông Svartan.
Tiếp tục hành trình đến thủ đô Stockholm của Vương quốc Thụy Điển (~203 km ~ 3 tiếng ).
Buổi chiều, bắt đầu hành trình khám phá thủ đô Stockholm – trung tâm văn hóa, chính trị kinh tế của Thụy Điển: đoàn tham quan chụp
ảnh Cung điện Drottningholm - rất nổi tiếng với nhiều cây cối và Trung Hoa Các của Trung Quốc
Quảng trường Gustav Adolfs – nơi đặt tượng đài vua Gustav II Adolf được nhà điêu khắc người Pháp Pierre l’Archeveque chế khắc
năm 1796 – nằm tại khu phố cổ Gamla Stan, đây cũng là trung tâm các công trình, cơ quan chính trị quan trọng của thủ đô.
Toà nhà Quốc hội (City Hall) - nơi hàng năm thường tổ chức tiệc trao giải thưởng Nobel.
Cung điện Drottningholm là nơi của hoàng thất: Tại Cung điện Drottningholm, du khách có thể tham quan sảnh tiếp đón của cung điện
hoàng gia, xem biểu diễn opera và khám phá những khu vườn được cắt tỉa đẹp đẽ. Tự do mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn
ở Stockhom nếu còn thời gian.
Nghỉ đêm tại khách sạn ở Stockholm.

Ngày 7: STOCKHOLM – HELSINKI – NGỦ DU THUYỀN (PHẦN LAN)
Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, Quý khách đi tham quan:
Bảo Tàng Tàu Vasa Ship, bảo tàng được du khách tham quan nhiều nhất bán đảo Scandinavia, những chiếc thuyền trong bảo tàng đều
được bảo tồn đến 95% nguyên bản.
Tự do tham quan mua sắm. sau đó xe đưa quý khách tới cảng lên du thuyền khởi hành đi Helsinki, thủ đô của đất nước Phần Lan.
Qúy khách ăn buffet tối và nghỉ đêm trên du thuyền.

Ngày 8: THĂM QUAN HELSINKI
Sáng: Tàu cập bên Helsinki, quý khách ăn sáng sau đó khởi hành thăm quan:
Nhà thờ đỏ Uspenski, nhà thờ chính thống giáo lớn nhất vùng Tây Âu, được một kiến trúc sư người Nga thiết kế và xây dựng
Tiếp tục tham quan chụp ảnh Phủ chủ tịch, tòa nhà Quốc hội ( Eduskuntatalo).
Quý khách tiếp tục hành trình tham quan đất nước nghệ thuật này tại Công viên – Đài tưởng niệm Sibelius – tên nhà soạn nhạc nổi
tiếng người Phần Lan (Jean Sibelius). Tại đây quý khách sẽ được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi lớn nhất trên đất
nước Phần Lan này – công trình được làm từ hơn 600 ống thép, hàn lại với nhau theo hình song
Qúy khách nghỉ đêm tại khách sạn Helsinki.

Ngày 9: HELSINKI – HÀ NỘI
Sáng: Sau bữa sáng trên tàu, xe đón đoàn tiếp tục đi tham quan:
Nhà Nguyện Kamppi ( Kamppi Chapel), với thiết kế độc đáo, nhà Nguyện được coi là nhà Nguyện phong cách độc đáo nhất thế giới,
bao xung quanh bằng những khối gỗ tráng bằng men và sáp để ngăn âm hoàn toàn với cuộc sống ồn ào bên ngoài,
Qúy khách thăm quan phố cổ và tự do mua sắm đến giờ ra sân bay đáp chuyến bay về Việt Nam.
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Qúy khách nghỉ đêm trên máy bay.

Ngày 10: HÀ NỘI

Tới Nội Bài, xe đưa quý khách về điểm hẹn trong thành phố. Kết thúc chương trình.

Đã bao gồm
Vé máy bay khứ hồi quốc tế.
Khách sạn 4* tiêu chuẩn quốc tế tại các thành phố. (Giờ nhận phòng sớm nhất từ 14h00; trả phòng muộn nhất 12h00. - 02 người
/phòng. Phòng 3 sẽ được bố trí khi cần thiết vì lý do giới tính. Khách sạn sẽ được bố trí xa trung tâm hoặc thành phố khác trong trường
hợp đoàn đi trùng vào đúng thời điểm các hội chợ lớn diễn ra tại các nước Châu Âu. Hạng khách sạn không đổi.)
Ăn số bữa theo chương trình.
Vận chuyển bằng xe du lịch tiêu chuẩn.
Phí tham quan thắng cảnh vào cửa một lần.
Hướng dẫn viên tiếng Việt đi cùng từ Việt Nam.
Visa nhập cảnh các nước Châu Âu.
Bảo hiểm du lịch theo Hợp đồng bảo hiểm và “Quy tắc bảo hiểm du lịch toàn cầu – gói Basic” của Công ty Bảo hiểm AIG Việt Nam mà
Vietrantour đã ký kết.

Chưa bao gồm
Chi phí cá nhân và các chi phí khác phát sinh ngoài chương trình, ngủ phòng đơn, hộ chiếu, tiền đi lại ngoài giờ, đồ uống,...
Tiền tip cho HDV và lái xe ở nước ngoài (mức thông lệ tối thiểu là 8 EUR/ngày/ người, tùy theo số lượng khách trong đoàn).
Tiền Tip cho người khuân vác đồ tại sân bay, khách sạn, và các điểm công cộng khác (mức thông lệ tối thiểu khoảng 1-2EUR/kiện
hành lý).
Hoá đơn VAT.
Phụ thu phí tham quan các điểm thắng cảnh không bao gồm trong chương trình.
Hành lý quá cước theo quy định.
Gía tour áp dụng cho đoàn từ 15-20 khách trở lên, nếu số lượng khách không đủ sẽ tính lại chi phí phát sinh.

Thủ tục / Cần chuẩn bị
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN THỊ THỰC VÀO SCHENGEN VỚI KHÁCH HÀNG LÀ CÁN BỘ /VIÊN CHỨC/ CHỦ DOANH NGHIỆP/HƯU
TRÍ:
Hộ chiếu phổ thông (khách đã có sẵn & còn hạn 06 tháng gần thời điểm đi du lịch & còn trang trống để dán thị thực, và đã có chữ ký tại
trang số 03 của hộ chiếu). Nộp kèm theo hộ chiếu cũ (nếu có)
Ảnh 3.5*4.5 (02 ảnh) mới nhất chụp trên nền phông trắng
Sổ hộ khẩu photo công chứng trong vòng 6 tháng trở lại
Giấy đăng ký kết hôn/ hoặc ly hôn photo công chứng trong vòng 6 tháng trở lại
Giấy khai sinh bản sao nếu có con đi cùng.
Sổ tiết kiệm tối thiểu 200tr/khách ( photo 2 mặt) hoặc càng nhiều càng tốt và xác nhận số dư sổ tại thời điểm hiện tại có dấu của ngân
hàng).
Sổ đỏ hoặc đăng kí ô tô (công chứng trong vòng 6 tháng trở lại)
01 thẻ thanh toán quốc tế như: Visa Card, Master Card ( Photo 1 mặt thẻ) và xác nhận hạn mức giao dịch của thẻ có dấu của ngân
hàng.
Nếu quý khách đang công tác, cần có: Đơn xin nghỉ phép trong giai đoạn đi du lịch; hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm, tiếp
nhận chức vụ;trường hợp nhận lương bằng tiền mặt cần có bảng lương 3 tháng gần nhất có xác nhận của cơ quan + photo sổ bảo
hiểm xã hội + sao kê các giao dịch tài khoản cá nhân/thẻ visa trong vòng 3 -6 tháng gần nhất. Trường hợp nhận lương bằng chuyển
khoản, sao kê giao dịch tài khoản nhận lương trong vòng 3-6 tháng gần nhất có xác nhận của ngân hàng.
Nếu quý khách là học sinh/sinh viên: Cần có thẻ học sinh, học bạ hoặc bảng điểm, hoặc xác nhận của trường học.
Nếu quý khách là chủ doanh nghiệp: Giấy phép đăng ký kinh doanh bản photo công chứng trong vòng 6 tháng trở lại; Biên lai nộp thuế
thu nhập doanh nghiệp 03 tháng gần thời điểm đi du lịch;sao kê tài khoản công ty 3-6 tháng tháng gần nhất hoặc xác nhận số dư tài
khoản công ty có xác nhận của ngân hàng.
Nếu quý khách là hưu trí:cần có quyết định hưu trí/thẻ hưu và sổ lấy lương hưu photo công chứng nếu lấy lương hưu bằng tiền mặt.
Nếu quý khách lấy lương hưu bằng chuyển khoản, cần có sao kê giao dịch tài khoản nhận lương hưu 3-6 tháng có xác nhận của ngân
hàng.
Khách hàng trên 65 tuổi khi đăng kí tour cần có giấy khám sức khỏe theo yêu cầu của Đại sứ quán.

Ghi chú

Nếu Quý khách huỷ hay giảm số lượng khách đăng ký ngay sau khi đặt cọc đi tour, thì Quý khách sẽ phải trả những khoản tiền thực tế
mà Vietrantour đã trả cho nhà cung cấp dịch vụ như: tiền visa, tiền đặt cọc vé, tiền đặt cọc phòng, và các dịch vụ khác trong tour tương
đương với 25% tổng tiền tour.
Nếu Quý khách báo huỷ trong vòng 30 – 35 ngày làm việc tính từ ngày khởi hành, Quý khách sẽ được hoàn lại 70% tổng giá trị tour
Nếu Quý khách báo huỷ trong vòng 29- 25 ngày làm việc tính từ ngày khởi hành, Quý khách sẽ được hoàn lại 50% tổng giá trị tour
Nếu Quý khách báo huỷ trong vòng 24- 19 ngày làm việc tính từ ngày khởi hành, Quý khách sẽ được hoàn lại 20% tổng giá trị tour
Nếu Quý khách báo huỷ trong vòng 18 ngày làm việc tính từ ngày khởi hành, Quý khách sẽ không được hoàn lại toàn bộ tiền tour
Trong khi thực hiện chương trình, nếu một hay toàn bộ thành viên của Quý khách hủy bỏ một phần hay toàn bộ các dịch vụ đã đặt tại
nước ngoài.
Quý khách sẽ không được hoàn lại các dịch vụ không sử dụng
Trong trường hợp Quý khách bị từ chối cấp visa nhập cảnh vào Châu Âu, Quý khách sẽ không được hoàn trả lại chi phí sau:
Phí thủ tục (làm thư mời) và lệ phí xét duyệt hồ sơ: 4.200.000đ/ người và các chi phí phạt hủy cho dịch vụ mà Vietrantour đã giữ.
Giá tour thực tế sẽ áp dụng theo số lượng khách thực tế đi tour
Trường hợp đoàn không đủ số lượng khách khởi hành, sẽ lùi ngày khởi hành để tiếp nhận thêm khác
Chương trıǹ h có thể thay đổ i thứ tự và lịch bay cho phù hợ p với tıǹ h hıǹ h thự c tế và khả năng xác nhận chỗ của hàng không
Chương trình có thể thay đổi hãng hàng không dự kiến
Do chi phí xăng dầu có thể tăng vào thời điểm xuất vé mà không được báo trước. Chúng tôi sẽ xuất trình công văn của hàng không về
việc tăng phụ thu (nếu có) và xin đề nghị khách cho tăng giá tương ứng.
Trình tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tùy theo thời điểm khởi hành.
Các điểm vào thăm hoặc dự lễ tại nhà thờ sẽ được xác nhận lại trước khi khởi hành, trong trường hợp một số nhà thờ đóng cửa
không tiếp, khách sẽ không được báo trước
Trẻ em dưới 12 tuổi ngủ chung với bố mẹ, 100% giá tour nếu ngủ riêng một giường.
Vietrantour không chịu trách nhiệm những chi phí phát sinh do vấn đề nhân thân của khách khi xuất cảnh và nhập cảnh tại Việt Nam và
nước ngoài.
Vietrantour không chịu trách nhiệm về những sự cố khách quan như: thiên tai, hạn hán, trì hoãn chuyến bay do thời tiết, kỹ thuật, đình
công, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, Visa ra trễ....Trong những trường hợp này, với đoàn chưa khởi hành thì Vietrantour có quyền
hủy hoặc thay đổi ngày khởi hành để thuận tiện và bảo đảm sự an toàn cho Quý khách; Với đoàn đã khởi hành, Vietrantour sẽ trợ giúp
tối đa trong điều kiện cho phép khi đoàn gặp sự cố bất khả kháng. -Do các chuyến bay phụ thuộc vào hãng hàng không nên trong một
số trường hợp, giờ bay có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
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.

Thứ tự

Ngày khởi hành

Giá người lớn

Giá trẻ em

1
2

10/08/2019
04/09/2019

63.900.000 đ
63.900.000 đ

47.925.000 đ
47.925.000 đ

