875 O’Farrell Street, suite 104A, San Francisco, CA. 94109
Tel: 415-775-3501 * Monday – Saturday: 9:00AM – 5:00PM

www. smilestravel.us

TOUR THUÏY SÓ, AÙO, HUNGAGI, SLOVAKIA, TIEÄP KHAÉC & BA LAN
13 NGAØY – 11 ÑEÂM TÖØ SEP. 8 TH – SEP. 20/ 2018

NGÀY

HÀNH TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH
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SAN FRANCISCO
- ZURICH

D1
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ZURICH
(arrival 19:45)

SK 936L 09SEP SFOCPH 17:35 13:15
SK3505L 10SEP CPHZRH 18:05 19:45
Tối: 19:45 Xe và HDV đón đoàn tại sân bay và đưa về khách sạn nhận
phòng.
(SK3505L 10SEP CPHZRH 18:05 19:45)
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* Holiday Inn Express Zürich Airport hoặc
tương đương
Sáng: ăn sáng tại khách sạn. Đoàn tới thăm quan thành phố Lucerne
miền trung Thụy Sỹ: tham quan Tượng đài Lion Monument với những
tác phẩm điêu khắc về những người lính bảo vệ vua Louis XVI, tản bộ
trên cây Cầu gỗ Chapel - cây cầu có mái che cổ nhất ở châu Âu bắc qua
dòng sông Reuss. Chiêm ngưỡng những bức họa cổ nổi tiếng treo dọc
hai bên thành cầu.
Ăn trưa tại Lucerne
Chiều: quay trở về Zurich, thăm quan Zurich - nơi luôn được xếp hạng
đứng đầu thế giới về sự sạch đẹp và chất lượng đời sống thuộc hàng
đầu thế giới. tham quan phố cổ Altstadt đẹp như tranh vẽ, dừng chân
chụp ảnh bên ngoài Tòa Thị Chính, nhà thờ Fraumünster - với chuỗi cửa
kính màu độc đáo thể hiện những điển tich trong Kinh Thánh một cách
đầy mê hoặc, Bảo tàng Kunsthaus (bên ngoài).
Ăn tối tại Zurich
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* Holiday Inn Express Zürich Airport hoặc
tương đương
Sáng: ăn sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng.
Di chuyển tới Innsbruck - thủ phủ của vùng Tyrol, được biết đến là địa
điểm của các tín đồ trượt tuyết, cách Zurich 270km.
Ăn trưa tại Innbruck (quý khách tự trả tiền ăn trưa)
Chiều: thăm khu phố cổ Innsbruck, nơi còn lưu lại khá nhiều các công
trình mang kiến trúc hoàng gia và cả hiện đại độc đáo. Nhưng tòa nhà
đầy màu sắc tại đây luôn khiến các du khách từ mọi nơi phải trầm trồ.
Ăn tối tại Innsbruck
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* Hwest Hotel hoặc tương đương
Sáng: Đoàn khởi hành đến thành phố Salzbourg - thành phố đậm chất
Ba-rốc và là nơi mà Mozart được sinh ra. Tại đây, quý khách sẽ có dịp
đến thăm ngôi nhà của Mozart, thăm quan những con phố cổ nhỏ với
những hàng quán 2 bên, thăm quan nhà thờ chính tòa Dom zu Salzburg
và quảng trường Kapitelplatz với bức tượng viên sô-cô-la tròn đặc sản
của thành phố.
Ăn trưa tại Salzburg
Chiều: Quý khách tiếp tục lên đường hướng đến một trong những ngôi
làng cổ đẹp nhất thế giới được UNESCO công nhận là di sản thế giới
vào năm 1997, Hallstatt.
Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn 3* Alpenhotel Dachstein (cách
Hallstatt 10km) hoặc tương đương
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ZURICH LUCERNE ZURICH
(50km * 2)
B/L/D
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ZURICH INNSBRUCK
(270km)
B/D
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INNSBRUCK SALZBOURG HALLSTATT
(190km + 80km)
B/D

** WE GIVE YOU A SMILE FOR EVERY MILE ** WE GIVE YOU A SMILE FOR EVERY MILE **
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HALLSTATT VIENNA (290km)
B/D
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VIENNA BUDAPEST
(250km)
B/L/D

D7
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BUDAPEST
B/D

16/9

BUDAPEST BRATISLAVA PRAGUE (200km
+ 330km)
B/D

D5

D8

Sáng: ăn sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. Đoàn lên đường
hướng về thành phố Vienna thủ đô của Áo.
Ăn trưa tại Vienna (quý khách tự trả tiền ăn trưa)
Chiều: đoàn bắt đầu chuyến thăm quan. Quý khách sẽ có dịp đi trên đại
lộ vành đai chiêm ngưỡng các công trình lớn theo kiến trúc Baroque của
thành phố : Stadtpark công trình nổi tiếng của Johann Strauss, tòa nhà
Quốc hội - Parliament, quần thể cung điện hoàng gia (Hofburg), tòa thị
chính thành phố (rathaus), nhà hát lớn (Burgtheater), nhà thờ Domkirche
St. Stephan theo lối Gothic La Mã.
Ăn tối tại nhà hàng
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* Ibis Wien Mariahilf hoặc tương đương
Sáng: Sáng: ăn sáng tại khách sạn và
làm thủ tục trả phòng. Đoàn đi thăm
quan Vienna :- cung điện Schönbrunn
trước đây là nơi nghỉ dưỡng của gia
đình hoàng giavà được coi là một
trong những cung điện đẹp nhất của
kiến trúc Baroque ở Châu Âu với khu
vườn kiểu Pháp mỹ miều.
- Nhà thờ Karlskirche, khu lâu đài
Belvedere và khu vườn thượng uyển, khu vui chơi Prater với vòng xoay
lớn của thành phố Vienna (bên ngoài)
Ăn trưa tại nhà hàng
Chiều: Đoàn khởi hành đi Budapest - thủ đô của nước Hungary và được
mệnh danh là Paris của Đông Âu.
Ăn tối tại Budapest
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* Budapest Panorama Central hoặc tương
đương
Sáng: ăn sáng tại khách sạn.
Đoàn đi tham quan thành phố:
- Khu thành và cung điện cổ
trên đồi. Pháo đài Người đánh
cá, Halászbástya.
- Pháo đài được xây dựng bởi
hồng quân thời chiến tranh
lạnh trên đồi Gellért-hegy.
Ăn trưa tại Budapest (quý
khách tự trả tiền ăn trưa)
Chiều: Quý khách tham quan:
+ Đại lộ Andrássy: di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận từ
2002, hình thành từ cuối thế kỉ 19 được coi là 1 trong những đại lộ đẹp
nhất Châu Âu. Đại lộ dẫn đến Quảng trường anh hùng Hősök tere với
tượng đài thiên niên kỉ, tượng đài kỉ niệm ngàn năm dấu chân đầu tiên
của người Magyars, người Hungary cổ, xây dựng nền móng trên mảnh
đất này.
+ Cây cầu sắt Chain Bridge với 2 trụ cầu xây dựng từ giữa thế kỉ 19, một
trong những biểu tượng của thành phố Budapest.
+ Toà nhà Quốc Hội Országház một trong những nhà Quốc hội đẹp nhất
thế giới
Ăn tối tại Budapest
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* Budapest Panorama Central hoặc tương
đương
Sáng: ăn sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. Đoàn khởi hành đi
Bratislava, thủ đô bình yên của Slovakia. Quý khách tham quan: Thành
cổ Bratislava (Bratislava Castle) – lâu đài danh giá dưới thời Nữ hoàng
Maria Thresa, Di tích Cổng thành cổ St. Michael Tower, Khu trung tâm,
Tòa thị chính, cầu tháp một chân - biểu tượng rất nổi tiếng của Bratislava
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(Novy most)
Ăn trưa tại Bratislava (quý khách tự trả tiền ăn trưa)
Chiều: Đoàn tiếp tục lên đường hướng về thủ đổ Praha của Tiệp Khắc.
Ăn tối tại Prague
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* B&B Hotel Prague City hoặc tương đương
Sáng: Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn tham quan Lâu đài Praha - một trong
những lâu đài lớn nhất trên thế giới. Lâu đài là một quần thể các tòa nhà,
cung điện, tháp canh, thánh đường trùng trùng điệp điệp và được xem là
biểu tượng của cộng hòa Séc. Tham quan Đại thánh đường St. Vitus
được xây vào nửa đầu thế kỷ thứ 10 và Đại thánh đường St. George là
công trình cổ nhất, được xây từ năm 920. Tản bộ trên con đường vàng một di tích rất độc đáo nằm gọn trong lòng lâu đài Praha.
PRAGUE
Ăn trưa tại nhà hàng
B/L/D
Chiều: tham quan Quảng trường phố cổ Old town square, chiêm ngưỡng
chiếc đồng hồ thiên văn nổi tiếng thế giới. Tham quan cầu Charles IV
lãng mạn được xây bằng đá theo kiến trúc Baroque với khoảng 30 pho
tượng các vị vua và các vị thánh ở hai bên thành cầu. Tự do mua sắm
tại chợ Havelske Trziste.
Ăn tối tại Prague
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* B&B Hotel Prague City hoặc tương đương
Sáng: ăn sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. Đoàn khởi hành
đến với cố đô Krakow của Ba Lan.
Ăn trưa tại nhà hàng trên đường (quý khách tự trả tiền ăn trưa)
Đến nơi, buổi chiều, xe đưa Quý khách đến thăm Mỏ muối Wieliczka nổi
tiếng, nằm trong danh sách di sản thế giới cũa UNESCO (World
PRAGUE Heritage).
KRAKOW (530km) với những tác phẩm điêu khắc tinh tế và ngoạn mục hoàn toàn bằng tinh
thể muối trong hang động nằm sâu 200m trong lòng đất. Sau đó, đoàn
B/D
tiếp tục hành trình về trung tâm Krakow, thăm quan bên ngoài Lâu đài
Wawel với nhìn ra sông Vistula, khu phố do thái Kazimierz và quảng
trường trung tâm.
Ăn tối tại Krakow
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* Hotel Wielopole hoặc tương đương
Sáng: ăn sáng tại khách sạn và làm
thủ tục trả phòng. Đoàn khởi hành
đến thủ đô Warsaw của Ba Lan,
cách Krakow khoảng 300km.
Ăn trưa tại nhà hàng
Chiều: Quý khách tham quan Khu
KRAKOW phố cổ Warsaw (Rynek Starego
WARSAW (300km) Miasta), thăm bên ngoài cung điện
B/L/D
hoàng gia (Royal Castle warsaw) và
đài lưu niệm Hoàng đế Sigismund, nhà thờ lớn Warsaw (Bazylika
Archikatedralna w Warszawie), con đường hoàng gia và tự do mua sắm
đồ lưu niệm.
Ăn tối tại Warsaw
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* Best Western Hotel Poleczki hoặc tương
đương
Sáng: săn sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng, 7h rời khách sạn
tới sân bay để đón chuyến bay về San Francisco, dự kiến cất cánh lúc
WARSAW
9h50.
(departure 09:50)
SK8656L 20SEP WAWCPH 09:50 11:10
SK 935L 20SEP CPHSFO 12:25 14:45
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1/ GIÁ TOUR: 4100US/PAX/ TWIN ROOM
SINGLE ROOM + 60 EU/ĐÊM/PAX
2/ DEPOSIT:

1000US/PAX TRƯỚC NGÀY 28/2/2018, ĐƯỢC BỚT 100US/PAX.
PHẦN CÒN LẠI SẼ ĐÓNG BEFORE 5 JUN 2018

3/ GIÁ TOUR BAO GỒM:

- 11 ñeâm khaùch saïn 3*, tieâu chuaån Chaâu AÂu, 2 khaùch/phoøng (DBL/TWN), goàm böõa saùng vaø thueá du lòch (city tax)
- Phöông tieän vaän chuyeån ñöôøng boä theo chöông trình (toái ña 11hrs/ngaøy), vaø baûo hieåm haønh khaùch treân xe.
- Veù maùy bay international: haõng Scandinavian Air, töø SFO – ZRH, vaø veà laïi töø WAW – SFO.
- Quyù khaùch ñi töø nhöõng thaønh phoá khaùc, xin goïi cho chuùng toâi ñeå ñöôïc bieát cuï theå.
- Veù maùy bay coù theå traû baèng credit card, xinh quyù khaùch luùc ñoùng deposit land tour, vui loøng cho chuùng toâi soá
theû, ngaøy hết haïn, chuùng toâi phaûi in veù khi ñuû group (30 paxs).
- Nöôùc uoáng ñoùng chai phuïc vuï haøng ngaøy treân xe (2 chai 500cl/ngaøy)
- Chi phí caùc böõa aên tröa vaø toái (trung bình 15€/böõa trưa/khaùch, 20€/toái). Bao goàm 5 böõa tröa, 10 buoåi toái, khoâng
bao goàm ñoà uoáng (coù nöôùc loïc vaø traø do nhaø haøng phuïc vuï):
- Höôùng daãn vieân (HDV) ñòa phöông noùi tieáng Vieät theo suoát haønh trình (toái ña 11hr/ngaøy)
- Chí phí döøng/ ñaäu xe trong thaønh phoá daønh cho xe du lòch, chi phí caàu ñöôøng vaø ñaäu x echo toaøn boä haønh trình
- Veù vaøo cöûa caùc ñieåm tham quan sau ñaây: veù vaøo thaêm ngoâi nhaø Mozart, cung ñieän Schonebrunn, veù vaøo laâu ñaøi
Praha, veù vaøo moû muoái Wieliczka.

4/ GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

-

-

Tieàn tips daønh cho HDV vaø taøi xeá (7€/khaùch/ngaøy)
Caùc phuï phí phaùt sinh theo yeâu caàu cuûa quyù khaùch, bao goàm:
• Tieàn phuï troäi phoøng ñôn (60€/ñeâm/khaùch)
• Chi phí phuï troäi veà tieàn HDV phuïc vuï quaù giôø (30€/hr)
Veù vaøo cöûa caùc ñieåm tham quan phaûi mua veù khaùc khoâng neâu treân (daønh cho khaùch vaø HDV ñi cuøng)
Phuï phí caùc böõa aên (caùc chi phí ngoaøi möùc aên trung bình neâu treân)
Caùc chi phí caù nhaân, tieàn phuïc vuï, khuaân vaùc, giaët uûi, ñieän thoaïi, haønh lyù quaù cöôùc...
Tieàn veù maùy bay, veù xe löûa (neáu coù) ñaønh cho caû ñoaøn vaø HDV ñi cuøng ñoaøn.
Caùc chi phí khaùc khoâng neâu trong phaàn “Giaù bao goàm”

5/ Do tình hình hoái suaát tieàn EU thay ñoåi raát nhanh, neân chuùng toâi raát mong quyù khaùch ñoùng tieàn sôùm.
6/ Tour price baét buoäc group phaûi ñuû 30paxs. Neáu khoâng ñuû soá löôïng naøy, xin quyù khaùch vui loøng:
- Töø 25 – 29 paxs: giaù tour seõ + 230US/pax
- Töø 20 – 24 paxs: giaù tour seõ + 480US/pax
7/ Trong tröôøng hôïp sau khi deposit, chaúng may quyù khaùch vì vaán ñeà söùc khoeû maø phaûi cancel tour, chuùng
toâi khuyeán khích neân mua baûo hieåm du lòch haõng Travel Guard, raát uy tín maø chuùng toâi ñaõ mua nhieàu laàn
cho caùc tour tröôùc. Quyù khaùch seõ ñöôïc boài hoaøn thoaû ñaùng (Xin xem cancellation policy)

Thân chúc quý khách thật nhiều sức khỏe để chúng ta có những ngày du lịch thật an toàn và nhiều kỷ niệm
đẹp!
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