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NGÀY 1: TP. HỒ CHÍ MINH – THỔ NHĨ KỲ
(Ăn trên máy bay)

Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất đón chuyến bay
đi Na Uy, quá cảnh tại Thổ Nhĩ Kỳ.
TK163   SGN -IST   06JUN   21:10  -  04:14

NGÀY 2: THỔ NHĨ KỲ (ISTANBUL) – NAUY (OSLO)
(Ăn trưa)

Đến sân bay Atatürk Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), đổi chuyến bay đi Oslo
(Na Uy).  TK1751    IST - OSL  07JUN    07:45 -  10:30

Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi một chút tại khách sạn Börsparken sang trọng ở trung tâm
thành phố, chúng ta sẽ thưởng thức bữa trưa tại một nhà hàng gần đó và bắt đầu chuyến
phiêu lưu với Na Uy tại Holmenkollen, một trong những ngọn đồi trượt tuyết nổi tiếng nhất
thế giới. Bạn sẽ có những ấn tượng đầu tiên của mình về thành phố Oslo từ tòa tháp của bảo
tàng trượt tuyết Holmenkollen. Cũng tại đây,  bạn sẽ được biết thêm về môn thể thao thú vị
và nổi tiếng này của Bắc Âu. Trong môn phi tuyết, người chơi sẽ thể hiện “bay” người qua
quãng đường dài trên không trung. Kỷ lục thế giới cho môn này là một quãng dài rất ấn
tượng, với hơn một phần tư dặm, 253,5 mét, được thực hiện bởi người Áo Stefan Kraft năm
2017. Một khi đứng dưới chân ngọn núi tuyết rồi, sẽ khó để ta tin rằng ai đó có đủ can đảm
để thực hiện những cú phi người ngoạn mục như vậy, vì trông chúng vô cùng nguy hiểm.



Cuộc sống người Na Uy luôn gắn liền với biển. Vào thời cổ
đại, các vị vua Viking đã dẫn dắt chiến binh của họ từ các
vùng biển của Na Uy đến với những chuyến cướp bóc tàn
khốc trên khắp châu Âu, dọc theo các con sông của Nga và
biển Địa Trung Hải. Ai ai cũng phải khiếp sợ họ. Nhiều vị
vua đã phải trả số tiền vàng khổng lồ cho người Viking để
không bị tấn công khi các thuyền họ đi ngang qua. Sau đó,
một số người Viking đi thuyền đến đảo Iceland và đã trở
thành dân cư nước này. Một số họ thậm chí đã đến Bắc
Mỹ, vài trăm năm trước thuyền trưởng Bồ Đào Nha
Columbus, người thường được nhắc đến như là người đầu
tiên tìm ra nước Mỹ.
Trong những thế kỷ sau đó, người Na Uy đã trở thành
hương nhân và ngư dân trên tàu, họ di chuyển đến khắp
nơi trên thế giới. Cuộc sống và nền kinh tế của Na Uy đã
thay đổi vào năm 1967, khi dầu được phát hiện trên thềm
lục địa Na Uy ở Biển Bắc. Kể từ đó, ngành công nghiệp
dầu mỏ đã trở thành tài sản khổng lồ của Na Uy và từ đó
họ trở thành quốc gia phồn vinh nhất về kinh tế trong bốn
quốc gia Bắc Âu hiện nay với dân số 5,2 triệu người. Na Uy
đã đầu tư khôn khéo nguồn tiền có được từ dầu mỏ vào
quỹ   , giáo dục, nghiên cứu, y tế và an sinh xã hội. Điều
này làm cho Nauy trở nên thêm phồn thịnh và đưa họ trở
thành quốc gia có mức sống cao nhất trên thế giới. Khi
đến thăm thành phố Oslo, ngoài những kiến   trúc cổ kính
lâu đời để lại, bạn còn thấy nhiều tòa nhà hiện đại mới
được xây dựng để phục vụ cho tầm nhìn của Na Uy về
tương lai.



Vào buổi chiều, chúng ta sẽ có thời gian để ghé thăm Công viên Điêu khắc Vigeland gần
đó, đây là công viên điêu khắc ngoài trời lớn nhất trên thế giới được thực hiện bởi một nhà 

điêu khắc duy nhất, Gustav
Vigeland danh tiếng. Bạn sẽ ngạc
nhiên và thích thú bởi những bức
tượng khổng lồ. Bạn sẽ được khám
phá vẻ đẹp và sức mạnh của những
hình dạng con người, cùng với cảm
xúc trong cuộc sống hàng ngày hoặc
trong trong thần thoại. Sẽ rất khó để
bạn quên được chúng.
 
Buổi tối sẽ là thời gian để nghỉ ngơi
sau chuyến đi dài, hoặc bạn có thể
chọn tự mình đi lang thang tại trung
tâm thành phố. Chúng tôi sẽ có một
số gợi ý hay về những địa điểm thú
vị hoặc quán ăn ngon với giá cả hợp
lý nếu bạn muốn.

Vì khách sạn nằm ngay giữa trung tâm
thành phố, nên chúng ta bắt đầu ngày thứ
hai bằng cách nhẹ nhàng thả bộ dọc theo đại
lộ trung tâm của thành phố Oslo, Phố Karl
Johan. Con phố này được đặt theo tên của
Karl XIV Johan Bernadotte (1763 - 1844), ông
từng là vị vua cũng như một nhà chỉ huy
quân sự tài ba của cả hai nước, Thụy Điển và
Na Uy lúc bấy giờ, và ông cũng là họ hàng
của nhà vua Thụy Điển hiện tại, Karl XVI
Gustaf, người nắm giữ vai trò quan trọng
trong mối liên hệ chặt chẽ giữa tất cả các
quốc gia Bắc Âu với nhau.

NGÀY 3: NAUY (OSLO)
(Ăn sáng, trưa)

Na Uy có thu nhập lớn từ các mỏ dầu trong nhiều thập kỷ nay, và trên đường phố
của Karl Johan, bạn sẽ thấy trung tâm thành phố đã phát triển thành một thiên
đường mua sắm với rất nhiều cửa hàng cung cấp các sản phẩm chính hãng từ Na Uy,
nổi tiếng với độ bền bỉ và chất lượng cao. Chúng ta sẽ dừng lại tại các điểm tham
quan chính để bạn có thể chụp hình lưu niệm, chẳng hạn như Nhà thờ lớn, Tòa nhà
Quốc Hội (Stortinget), Nhà hát Quốc gia và Đại học trước khi đến thăm Cung Điện
Hoàng Gia & Vườn Cung Điện.



Sau cách mạng thế kỷ 20, nơi chứng kiến   sự sụp đổ của hầu hết các triều đại Vua chúa trên
thế giới, Na Uy là một trong số ít quốc gia còn duy trì chế độ hoàng gia. Vua Harald V và nữ
hoàng Sonja hiện tại vẫn rất được tôn kính bởi người dân nước này.

 Cung điện hoàng gia với công viên tuyệt đẹp là một nơi phổ biến để ghé thăm, không chỉ
bởi khách du lịch mà còn cho tất cả người Na Uy. Cung điện nằm trên ngọn đồi của phố
Karl Johan. Đó là phong cách tân cổ điển, được xây theo ý tưởng từ kiến trúc Hy Lạp và La
Mã cổ đại. Trên thực tế, nó không chỉ là một tượng đài, mà còn là nhà của Vua và Hoàng
hậu, du khách có thể tự do chiêm ngưỡng nội thất hoàng gia tại đây vài giờ mỗi ngày.
 
Sau bữa trưa, chúng ta di chuyển bằng phà khoảng 10 phút để đến bán đảo Bygdøy nằm
trước trung tâm thành phố ven biển Oslo. Chúng ta sẽ đi dạo quanh công viên xinh đẹp và
ghé thăm thêm một hoặc hai bảo tàng nổi tiếng nữa, tùy theo lưạ chọn của nhóm: Bảo tàng
tàu Viking, bảo tàng lịch sử văn hóa Na Uy, bảo tàng Kon-Tiki, bảo tàng Fram và bảo tàng
hàng hải Na Uy.

Trở về trung tâm thành phố, chúng ta vẫn còn thời gian dạo quanh bờ biển và cảm
nhận một chút xung quanh. Sẽ dễ dàng để bạn nhận ra rằng, người dân ở đây rất
sung sướng khi được ăn mặc phong phanh, nhẹ nhõm, phơi da thịt nhất có thể để
đón ánh nắng mùa hè. Vì là đất nước nằm nằm giáp với bắc cực, ít nắng, nên vào
những ngày hè óng ả, người dân nơi đây sẽ ùa hoặc ra biển hoặc các khu trung tâm
chẳng phải để đi đâu, làm gì, mà chỉ cần ngồi trên những băng ghế đá hay nằm dài
trên những bãi cát để sưởi nắng. Nằm, ngồi như thế, ngửa cổ tận hưởng ánh nắng ve
vuốt trên làn da, quyển sách trên tay, nhấm nháp một ly Frozen Yoghurt hay ly kem
mát lạnh, cảm giác đứng ở khung cảnh đó bình yên đến tuyệt vời.
 
Sau đó ta sẽ ghé thăm trung tâm hòa bình Nobel và tòa thị chính, pháo đài Akershus
và có lẽ cả bảo tàng nghệ thuật hiện đại Astrup Fearnley, nếu như các bạn có hứng
thú để tìm hiểu thêm về các nghệ sĩ như Damien Hirst, Anselm Kiefer và Jeff Koons.
Tòa nhà Astrup Fearnley được thiết kế bởi kiến   trúc sư nổi tiếng thế giới Renzo
Piano, và bên ngoài nó có một công viên điêu khắc, cũng bởi Renzo Piano.



NGÀY 4: NAUY (OSLO) – (BERGEN)
(Ăn sáng, trưa)

Trung tâm hòa bình Nobel là nơi trưng bày những lý tưởng và lịch sử của giải thưởng Nobel
hòa bình. Rất ít người bên ngoài các quốc gia Bắc Âu biết rằng giải thưởng Nobel được dựa
trên ý chí và tiền bạc của một nhà khoa học người Thụy Điển, Alfred Nobel, người, trong số
những người đã phát minh ra thuốc nổ. Có lẽ, ông đã rất hoang mang khi phát minh của
mình đã được sử dụng mạnh mẽ trong thế chiến thứ nhất, và vì vậy ông đã tạo nên một quỹ
nhân đạo để làm nền tảng của các giải Nobel, trong số đó là giải thưởng Hòa bình.
 
Tòa thị chính bằng gạch đỏ với hai tòa tháp hai bên là địa danh truyền thống của thành phố
Oslo, nơi mà bạn không nên bỏ quả khi đến đây. Là địa điểm thường niên của lễ trao giải
Nobel Hòa bình. Người được nhận giải hòa bình sẽ phát biểu một bài diễn văn được phát
sóng trên toàn thế giới kèm theo huy chương cùng với số tiền thưởng gần một triệu euro.
Đây cũng là giải thưởng danh giá nhất thế giới

Lâu đài Akershus là lâu đài thời trung cổ của các vị vua Na Uy. Một phần của nó có từ năm
1299, dinh thự hoàng gia ban đầu khá khiêm tốn, nhưng đã được phát triển thành một pháo
đài quân sự thực sự vào năm 1592 và thành một lâu đài thời Phục hưng sang trọng giữa năm
1637 và 1648. Tòa nhà tráng lệ này cho bạn liên tưởng đến cuộc sống ở thời trung cổ đã diễn
ra như thế nào, khi châu Âu được cai trị bởi các vị vua và hoàng tử hiếu chiến. Vì Việt Nam
cũng đã từng trải qua nhiều niên đại oanh liệt, nên sẽ rất thú vị khi được so sánh lâu đài
theo phong cách Châu Âu này với phong cách  của Việt Nam chúng ta.
 
Buổi tối không có chương trình chính thức, nên  bạn có thể tự do khám phá thêm cuộc sống
về đêm ở Oslo, trước khi chúng ta tiếp tục hành trình về phía bắc.
 
Nghỉ đêm tại Oslo. Khách sạn: Börsparken, Oslo hoặc tương đương.

Sau khi ăn sáng, chúng ta sẽ thả bộ thêm ở bờ biển và đến thăm một trong những tòa nhà
gây tò mò nhất ở Bắc Âu. Nhà hát Opera, nổi tiếng ở Oslo. Một cung điện bằng kính và
thép, nơi chúng ta có thể leo lên tận trên cùng mái nhà để chiêm ngưỡng thành phố Oslo
hoặc ngắm nhìn ra biển. Từ đây, chúng ta chỉ mất vài phút đi bộ đến bảo tàng New Munch. 



Với kiến trúc lộng lẫy, và trong này có chứa bộ sưu tập của họa sĩ truyền thần nổi tiếng
Edward Munch (1863-1944), người có bức tranh nổi tiếng nhất, ấn tượng nhất, The Scream,
là một trong những bức tranh tiêu biểu nhất của nghệ thuật châu Âu, cùng loại với Mona
Lisa của Leonardo, và được xem là biểu tượng cho sự lo lắng của con người thời đại ngày
nay. Bảo tàng sẽ được khai trương vào tháng 6 năm 2020, còn hiện tại, nó vẫn đang được xây
dựng. Chắc chắn rằng nó sẽ trở thành một trong những địa điểm thu hút nhất ở Oslo và bạn
sẽ trở thành một trong những người đầu tiên đặt chân vào đây, rất tuyệt vời phải không nào?

Sau chuyến đi bộ ngắn nhưng giàu
văn hóa vào buổi sáng, hãy cùng
chúng tôi thưởng ngoạn chuyến tàu
đẹp nhất thế giới khi di chuyển đến
thành phố Bergen xinh đẹp nhé. Bạn
sẽ thấy sự thay đổi một cách ngoạn
mục từ khung cảnh đồng bằng ven
biển của Oslo, sang đến đồi núi trùng
trùng điệp điệp và sau đó lại phải
suýt xoa với cảnh đẹp độc đáo từ
những ngọn núi phủ tuyết mờ ảo
phía xa xa, dần dần xuất hiện bên
những thung lũng màu xanh ngắt và

những ngôi làng nhỏ đẹp hiền hòa nằm quanh những hồ nước yên ả không một gợn sóng.
Đúng là thiê Na Uy đã được ưu ái rất nhiều từ thiên nhiên.
 
Ăn trưa trên tàu.
 
Tại Bergen, chúng ta sẽ đến khách sạn Magic Solheimsviken, nằm giữa ngọn núi Ulriken và
bãi biển nên thơ. Sau chuyến đi bộ buổi sáng và chuyến tàu kéo dài 6 giờ, có lẽ bạn cũng đã
thấm mệt và cần nghỉ ngơi. Buổi tối là chương trình tự do. Từ sân thượng của khách sạn, bạn
có thể ngắm cảnh vẻ đẹp của vùng đất biển này, và tại đây cũng chỉ mất một vài phút đi bộ
để đến được bất kỳ điểm tham quan nào của Bergen bạn muốn.
 
Nghỉ đêm tại thành phố Bergen. Khách sạn: Magic Solheimsviken, Bergen hoặc tương
đương.



Buổi sáng, tham quan đỉnh núi Ulriken ngay sau khách sạn. Đây là ngọn núi cao nhất trong
số bảy ngọn núi xung quanh thành phố Bergen. Cáp treo Ulriken sẽ đưa chúng ta lên đỉnh
cao nhất, hơn 643 mét so với mực nước biển. Ở đây chúng ta sẽ được ngắm cảnh biển tuyệt
đẹp và phía tây của thành phố Bergen.

NGÀY 5: NAUY (BERGEN)
(Ăn sáng, trưa)

Nếu bạn là người thích khám phá với cảm giác mạnh, bạn có thể thử thách bản thân với trò
chơi trượt cáp dây zipline qua quãng đường 300 mét dọc theo đỉnh núi tại đây (không bao
gồm trong giá tour). Nếu không muốn, chúng ta vẫn có thể ngắm nhìn người khác chơi, ủng
hộ và vui lây sự thích thú cùng với những người chơi.
 
Sau bữa trưa, chúng ta sẽ dành một chút thời gian ở trung tâm thành phố, tham quan chợ
cá, chợ hoa, bến Bryggen Hanseatic, pháo đài Bergenhus, thủy cung Bergen và bán đảo
Nordnes. Đó đều là những điểm tham quan nổi tiếng thế giới.



Một lần nữa chúng ta sẽ lại được thưởng thức cảnh đẹp của núi và biển trong ngày hôm nay.
Sau bữa sáng, chúng ta sẽ ngồi trên tàu kéo bằng dây cáp (được gọi là Floibanen) đến Núi
Fløyen để ngắm khung cảnh thiên nhiên dần mở rộng qua tấm kính lớn của toa tàu khi lên
cao và hòa mình với khung cảnh hữu tình khi đứng từ đài quan sát. Tại đây, bạn có thể tha
hồ chụp ảnh với thiên nhiên mà không vướng phải quá nhiều du khách khác. Núi Fløyen
cũng là một trong bảy ngọn núi khác của thành phố Bergen, và ở đây bạn sẽ được ngắm
thêm nhiều cảnh trí đẹp ru hồn khác nữa của Bergen . Hứa hẹn, đây sẽ là một chuyến đi với
nhiều trải nghiệm đặc biệt và cũng có thể, nơi đây vẫn sẽ là điểm lựa chọn của bạn vào năm
sau hoặc năm tới nữa khi bạn nhớ đến Bắc Âu.

Ngày trước, các tòa nhà chủ yếu được làm bằng gỗ, vì vậy hỏa hoạn được coi như
mối đe dọa đáng sợ nhất của nhiều thị trấn ở Châu Âu cũ. Nhiều thành phố từng bị
đốt thành tro và điều này cũng đã   từng xảy ra với Bergen vào năm 1702. Sau đó,
Bryggen Hanseatic Wharf đã được xây dựng để thay thế các nhà kho từng bị phá hủy
của các thương nhân trước đó. Hiện tại, đây là phần lâu đời nhất của bờ sông thành
phố Bergen. Vì giá trị văn hóa và vẻ đẹp quyến rũ của nó, nơi đây đã được đưa vào
danh sách di sản thế giới của UNESCO.
 
Như mọi khi, buổi tối sẽ là chương trình tự do. Vì khách sạn ở nơi rất thuận tiện nên
nếu muốn, bạn có thể lựa chọn các điểm tham quan theo sở thích của mình. Ví du
như trung tâm khoa học Bergen Vilvite, chỉ cách khách sạn một quãng đi bộ ngắn và
chúng ta sẽ được tham quan miễn phí.
 
Nghỉ đêm tại thành phố Bergen. Khách sạn: Magic Solheimsviken, Bergen hoặc
tương đương.

NGÀY 6: NAUY (BERGEN) – MOSTRAUMEN (du thuyền) 14h-17h
(Ăn sáng, trưa)

 
Sau bữa trưa ngon miệng, chúng ta sẽ có cuộc phiêu lưu dài 3 tiếng đồng hồ trên
chiếc du thuyền dọc theo eo biển Mostraumen. Chuyến đi này thích hợp trong mọi
thời tiết, và luôn có cảm xúc khác biệt, không cần biết bạn đã ghé thăm nơi đây bao
nhiêu lần. Hãy cùng ngắm nhìn sự phối hợp hoàn hảo của  thiên nhiên với một bên
biển, một bên núi, những ngôi làng nhỏ yên ả điểm thêm những thác nước chảy xiết
như một dải lụa trắng xóa mềm mại treo lơ lửng giữa mây trời và núi đá tạo ra một
sự huyền ảo, nên thơ. Nơi đây cũng là lý do tại sao hầu hết mọi người muốn đến Na
Uy, ngoài bề dày văn hóa, những người dân địa phương thân thiện và thức ăn ngon.
 
Chương trình buổi tối tự do và chúng ta nên nghỉ ngơi để lấy sức sau tất cả các trải
nghiệm tuyệt vời với bầu không khí thiên nhiên trong lành ngày hôm nay. Chúng ta
sẽ phải di chuyển khá sớm vào sáng ngày mai. 
 
Nghỉ đêm tại thành phố Bergen. Khách sạn: Magic Solheimsviken, Bergen hoặc
tương đương.



Chúng ta thức dậy sớm ở Bergen và đi xe buýt từ khách sạn đến phi trường Bergen. Một
chuyến bay ngắn đưa chúng ta đến thủ đô của Litva, thành phố Vilnius, nơi mà nhiều người
cho rằng đây nên là thành phố thủ đô của cả Châu Âu. Bây giờ bạn sẽ có cơ hội để trải
nghiệm với chúng tôi. 
 
Di chuyển đến sân bay Bergen.
Bergen - Copenhagen 06h00 – 07h20 // Chuyến bay SK2861 
Copenhagen - Vilnius 08h05 – 10h35 // Chuyến bay SK744  
 
Sau khi đến khách sạn ở Vilnius và ăn trưa xong, chúng ta sẽ bắt đầu đi bộ quanh phố cổ.
Đầu tiên chúng tôi đi đến một ngọn đồi gần đó, nơi có tháp Gediminas Castle. Gediminas là
một vị Đại Công Tước của Litva, từ năm 1315 hoặc 1316, và trong triều đại của ông, Litva
từng là vĩ đại nhất. Vì vậy, đây là nơi thích hợp để bắt đầu tìm hiểu về linh hồn của thành
phố Vilnius đáng yêu. Tòa tháp này là một cảnh tượng lịch sử sẽ cho chúng ta ấn tượng đầu
tiên về thành phố Vilnius. Từ trên đồi, chúng ta đi xuống vườn Bernardinai, một công viên
xinh đẹp, nơi người dân Vilnius thường dành buổi chiều của họ để tản bộ tại đây.

NGÀY 7: NAUY (BERGEN) - LITVA (VILNIUS)
(Ăn sáng, trưa)

Ngang qua nhà thờ St. Anne và St. Francis of Assisi (Bernardine), chúng ta sẽ tiếp tục đi bộ
qua sông Vilnia, đến một nơi rất đặc biệt, đó là nước cộng hòa Uzupis. Uzupis là một khu
phố mang hơi hướng của vùng boho ở Vilnius, một di sản thế giới của UNESCO, mà một số
nghệ sĩ vào năm 1988 đã tuyên bố là một nước cộng hòa độc lập. Hiến pháp của Uzupis có 41
đoạn, đoạn đầu tiên viết “Mọi người đều có quyền sống bên dòng sông Vilnelė và dòng sông
Vilnelė có quyền chảy theo mọi người”. Đoạn cuối cùng là đoạn §41 viết “Đừng đầu hàng”.
Lời tuyên bố hùng hồn về các quyền tự do của con người là một bài trình bày rất hay về tinh
thần của Uzupis. 
 
Nơi đây có các nhà hàng và quán cà phê vô cùng ấm cúng với kiến   trúc cổ tuyệt đẹp. Có thể
sau khi đến thăm Uzupis, bạn sẽ muốn có ngay một tấm ảnh về thành phố này để treo trên
tường nhà bạn.



Từ Uzupis, chúng ta sẽ leo lên ngọn đồi cao nhất ở Vilnius, đồi Bald Hill trong công viên
Kalnai và xem tượng đài ba cây thánh giá. Có một truyền thuyết kết nối với nó mà bạn sẽ
được nghe khi đến đó. Đây là nơi thích hợp để ngắm hoàng hôn hay nhìn xuống thành phố
Vilnius xinh xắn. Sau đó chúng ta sẽ đi bộ về khách sạn. Chương trình buổi tối tự do. Gợi ý
hay cho bạn là ăn tối tại chợ Kalvariu gần đó.
 
Nghỉ đêm tại Vilnius. Khách sạn: Ecotel Vilnius hoặc tương đương.

Litva là một quốc gia nhỏ ở góc đông nam của biển Baltic. Vị trí của nó nằm giữa một
số cường quốc lớn nhất trong lịch sử Châu Âu như Đức, Ba Lan, Nga và Thụy Điển.
Nó có một lịch sử rất oanh liệt và khó để tin rằng chính Litva đã từng là một cường
quốc, có vùng đất trải rộng khắp Đông Âu, từ biển Baltic ở phía Tây đến Biển Đen ở
Đông Nam Bộ. Đây là vùng đất của các tòa lâu đài cổ kính, được bao quanh bởi hồ
nước và rừng rậm. Rất ít người biết đến vẻ đẹp tuyệt vời của đất nước này cho đến
gần đây, thủ đô Vilnius của Litva, được nhiều người đánh giá là một trong những
thành phố mê hoặc nhất châu Âu.

NGÀY 8: LITVA (VILNIUS)
(Ăn sáng, trưa)

Hôm nay sẽ được dành cho việc khám phá quanh thành phố bằng xe buýt Hop-on-hop-off
. Chúng ta có thể dừng lại ở tất cả các điểm tham quan chính: Đại học Vilnius, dinh tổng
thống, tòa thị chính, cổng bình minh, lâu đài và tháp canh thế kỷ 14, nhà thờ St. Peter và
St. Paul, nhà hát opera và sân khấu múa ba lê, cây cầu xanh, đô thị của thành phố và
Seimas: Quốc hội Litva. Chúng ta sẽ ghé thăm hầu hết các điểm tham quan theo mong
muốn của nhóm và ăn trưa vào giữa tour. Cuối cùng, chúng ta ghé thăm bảo tàng KGB,
nằm trong tòa nhà KGB cũ. Nơi đây trưng bày cả triển lãm thực và triển lãm ảo, để ghi nhớ
thời kỳ khó khăn mà người Litva phải trải qua, để bảo tồn cho tự do và di sản văn hóa của
họ. Vào cuối chiều, chúng ta sẽ đi theo đường Gedimino với các điểm tham quan và sẽ
dành một chút thời gian để bạn mua sắm trước khi trở về khách sạn.



Chương trình buổi tối tự do,
chúng tôi sẽ đưa ra một số
gợi ý hay cho bạn về các nhà
hàng và những nơi nên đến
khác. 
 
 
 
Nghỉ đêm tại Vilnius. Khách
sạn: Ecotel Vilnius hoặc
tương đương.

NGÀY 9: LITVA (VILNIUS) - THỔ NHĨ KỲ (ISTANBUL)
(Ăn sáng, trưa)

Chúng ta sẽ đi bộ quanh khu vực phố cổ mà trước đó bạn chỉ thấy từ xa, trên đồi hoặc từ cửa
sổ xe buýt. Ghé thăm cung điện Grand Dukes, đài tưởng niệm Grand Duke Gediminas và
nhà thờ lớn của Vilnius, đi dạo đường phố văn hóa, và xem Bastion, bức tường phòng thủ
Vilnius. Chúng ta ăn trưa cùng nhau và bạn sẽ có thời gian để mua sắm thêm chút quà lưu
niệm mình hoặc người thân.
 
Buổi chiều, ghé thăm chợ Blusturgis, chợ Hales, bảo tàng ảo ảnh hài hước và thú vị ở Vilnius.
17:00 Chúng ta sẽ đến sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay khởi hành lúc 20:05.
TK1408  VNO - IST   14JUN   20:05 -  22:45
TK162     ISTSGN       15JUN    02:15  -  17:00
 
Ăn tối và nghỉ đêm trên máy bay.

NGÀY 10: TP. HO CHI MINH
(Ăn trên máy bay)

Chuyến bay đến HCM lúc 17:00.

CHÀO TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI !



ĐOÀN 15 KHÁCH
KHỞI HÀNH:          06/06/2020
GIÁ TOUR
(VNĐ/ KHÁCH NGƯỜI LỚN)

Hotline: 0938 908 917
Điện thoại: +84 (0)8 3930 6165
 
Thanh Hải (Ms.) - ext: 503 – 0903 897 361
Thu Huyền (Ms.) - ext: 501 – 0903 897 363
Hoàng Trân (Ms.) - ext: 302 – 0938 908 910
Thành Trung (Mr.) - ext: 304 – 0938 908 917

74,900,000

GIÁ:

12,900,000

PHỤ THU PHÒNG ĐƠN

1. Vé máy bay quốc tế Việt Nam – Bắc Âu: 
TP. HCM – OSLO, VILNIUS – TP. HCM của Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, quá cảnh tại Istanbul.
Tùy vào hãng hàng không, chuyến bay có thể dừng kỹ thuật ở Hà Nội.
Thuế sân bay các nước, phụ thu nhiên liệu và bảo hiểm hàng không. 
01 kiện hành lý quốc tế 30kg/khách.

 
2. Vé máy bay nội địa Bắc Âu: 

 Từ Bergen đến Vilnius với hãng SAS, hạng phổ thông.
 Một kiện hành lý ký gửi tối đa 23kg và một kiện hành lý xách tay tối đa 7kg.

 
3. Nghỉ đêm tại khách sạn 3-4 sao (02 khách/phòng).
 
4. Các bữa ăn trưa theo chương trình tại nhà hàng, tổng hợp Âu/Á. Bữa sáng tại khách sạn.
 
5. Vận chuyển bằng xe ô tô máy lạnh.
 
6. Tàu cao tốc từ Oslo đến Bergen.
 
7. Visa nhập cảnh các nước Châu Âu – Schengen.
 
8. Dịch thuật hồ sơ công chứng Nhà nước sang tiếng Anh.
 
9. Hướng dẫn viên tiếng Việt (HDV) suốt tuyến.
 
10. Nước suối 500ml: 1 chai/khách/ngày (10 ngày).

GIÁ TOUR BAO GỒM:



ĐOÀN 15 KHÁCH
KHỞI HÀNH:          06/06/2020
GIÁ TOUR
(VNĐ/ KHÁCH NGƯỜI LỚN)

Landline: (123) 456 7890
Email: hello@reallygreatsite.com
Home Address: 2179 Clover Avenue,
Coquitlam, British Columbia V3J 5S9
Website: www.reallygreatsite.com

Các bữa tối: quý khách tự do trải nghiệm và thưởng thức với nhiều sự lựa chọn: đồ ăn

nhanh, món Âu/Á…

Phí tham quan ngoài chương trình.

Phụ thu phòng đơn nếu khách có yêu cầu hoặc không có khách khác ghép phòng.

Chi phí cá nhân và chi phí phát sinh điện thoại, giặt là, minibar trong phòng nghỉ…

Đồ uống (rượu/bia/nước ngọt/nước suối) trong các bữa ăn. 

Chi phí phát sinh vượt mức ăn đã quy định và gọi thêm ngoài menu của tour.

Hộ chiếu. 

Tiền Tip bắt buộc cho HDV và lái xe, mức đề nghị: EUR100/khách/tour.

Xe và HDV làm việc ngoài giờ.

Phương tiện vận chuyển, đón tiễn sân bay tại Việt Nam.

Chi phí khuân vác hành lý tại khách sạn/sân bay nếu có yêu cầu: Eur5/kiện.

Các điều khoản khác không có trong phần “Bao gồm”.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

Bảo hiểm du lịch quốc tế: Mức bồi thường tối đa 1,000,000,000 VND/vụ, áp dụng đối với
khách dưới 65 tuổi.

Quà tặng du lịch theo tour.

QUÀ TẶNG:

Đợt 1: 50% giá trị tour ngay sau khi xác nhận đặt dịch vụ.

Đợt 2: Thanh toán số tiền còn lại trước 30 ngày làm việc so với ngày khởi hành, sau thời
hạn này, chuyến đi tự động bị huỷ bỏ mà không được hoàn lại phần đã đặt cọc.

QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ VÀ ĐÓNG TIỀN ĐẶT CỌC CHO CHUYẾN ĐI:

Chương trình có thể thay đổi và sắp xếp lại tuỳ thuộc vào thời gian và trường hợp cụ
thể của Hàng Không và khách sạn. 
Điểm xuất phát của tour từ Tp. Hồ Chí Minh, tùy thuộc vào hãng hàng không xác nhận
booking và thời gian bay thuận tiện nhất cho Quý khách.
Lệ phí không hoàn lại 5,000,000 VND/khách phí visa trong trường hợp khách hàng bị
Đại sứ quán/Lãnh sựquán từ chối cấp visa vì bất kể lý do nào.

*LƯU Ý:



Để tạo điều kiện cho việc xét duyệt visa được thuận lợi, Quý khách cần chuẩn bị 01 bản
chính và bản photo công chứng những giấy tờ cần thiết sau:
 Đương đơn sẽ trực tiếp đến Lãnh Sự Quán – Đại Sứ Quán để nộp hồ sơ. 
 Đại sứ quán chỉ nhận hồ sơ đầy đủ. Hồ sơ không đầy đủ sẽ bị trả lại. Trong trường hợp
này người xin cấp thị thực phải đặt lại hẹn nộp hồ sơ và mất thêm chi phí.

HỘ CHIẾU HỢP LỆ CỦA NGƯỜI XIN CẤP THỊ THỰC (BẮT BUỘC PHẢI CÓ CHỮ KÝ CỦA
NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU)
HAI ẢNH MÀU MỚI NHẤT CỠ 3.5 X 4.5, NỀN TRẮNG, CHỤP CHÍNH DIỆN
HỘ KHẨU CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG PHOTO CÔNG CHỨNG
CHỨNG MINH NHÂN DÂN PHOTO CÔNG CHỨNG 
NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU CÔNG VỤ, NGOẠI GIAO PHẢI NỘP CÔNG HÀM CỦA CỤC
LÃNH SỰ.
HỌ TÊN & NGÀY SINH CỦA NGƯỜI ĐI, MỤC ĐÍCH CHUYẾN ĐI , THỜI GIAN CỤ THỂ CỦA
CHUYẾN ĐI 
GIẤY TỜ CÁ NHÂN:

 
 
 
ĐỐI VỚI CHỦ DOANH NGHIỆP

Giấy phép kinh doanh 
Giấy đăng ký mã số thuế doanh nghiệp.
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc – Phó Giám Đốc.
Xác nhận của Ngân hàng về tài khoản giao dịch của doanh nghiệp
Bảng chia lãi cho các cổ đông năm vừa qua (nếu có).
Báo cáo tài chính và hóa đơn đóng thuế 2 tháng vừa qua.
Danh thiếp

 
 
 
ĐỐI VỚI CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN

Hợp đồng lao động đối với Giám đốc thuê và người được cử đi công tác.
Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch.
Giấy xác nhận chức vụ và mức lương.
Giấy bảo lãnh của Giám đốc công ty về chuyến đi.
Giấy xác nhận góp vốn – cổ đông (nếu có).
Quyết định cử đi công tác đối với Phó giám đốc trở xuống.

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ KHI XIN VISA

I. NHỮNG GIẤY TỜ CẦN PHẢI NỘP:



GIẤY CHỦ QUYỀN TÀI SẢN (NHÀ, ĐẤT, XE…)
SỔ TIẾT KIỆM CÁ NHÂN, THẺ TÍN DỤNG HOẶC GIẤY XÁC NHẬN SỐ DƯ 
(ÍT NHẤT 10,000 USD)
CÁC GIẤY TỜ KHÁC CHỨNG MINH NGUỒN THU NHẬP CÁ NHÂN HOẶC KHẢ NĂNG TÀI
CHÍNH

II. CHỨNG MINH TÀI SẢN – TÀI CHÍNH:

GHI CHÚ:

Việc Quý khách chuẩn bị đầy đủ tất cả những hồ sơ trên không có nghĩa Quý khách chắc
chắn được chấp thuận Visa. Nghiệp vụ xem xét & quyết định cấp visa tùy thuộc vào viên
chức Lãnh sự quán hoặc Đại Sứ Quán có tin tưởng vào khả năng tài chính và việc quay trở
về Việt Nam của Quý khách sau chuyến đi hay không. Do đó, một thái độ tự tin, một mục
đích chuyến đi rõ ràng, một hành trình chi tiết là điều hết sức quan trọng khi đi phỏng vấn
hay nộp đơn xin visa.
 
Công ty sẽ tư vấn lại những kinh nghiệm của những khách hàng đã từng trải qua, nhằm
giúp Quý khách đi hội nghị - du lịch Châu Âu có nhiều khả năng được cấp visa nhất. Ngoài
ra, chúng tôi sẵn lòng trả lời bất cứ câu hỏi nào của Quý khách nếu điều đó nằm trong
chức năng và kinh nghiệm của chúng tôi. 
 
Tất cả các giấy tờ photo công chứng phải để nguyên trên tờ giấy A4, không được cắt nhỏ.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT:

Hotline: 0938 908 917
Điện thoại: +84 (0)8 3930 6165
 
Thanh Hải (Ms.) -ext: 503 – 0903 897 361
Thu Huyền (Ms.) -ext: 501 – 0903 897 363
Hoàng Trân (Ms.) - ext: 302 – 0938 908 910
Thành Trung (Mr.) - ext: 304 – 0938 908 917

INDOCHINA TOURIST & TRADE - PHÒNG DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
51 Trương Định P.6, Q.3, Tp.HCM
Email: out-dos@itt.com.vn
Website: www.itttravel.com.vn

TẠI SAO QUÝ KHÁCH CHỌN MUA TOUR CỦA CHÚNG TÔI?

Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam suốt tuyến & hướng dẫn viên địa phương  
Người Việt Nam ở Scandinavia hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.  
Nghỉ đêm tại các khách sạn chất lượng ngay trung tâm  
Hình thức vận chuyển tốt nhấttừ   nước này sang nước khác (máy bay)  
Các bữa ăn ngon, có đặc sản địa phương. 
Chương trình đầy đủ các trải nghiệm kết hợp với lịch sử, văn hóa, đời sống hoàng gia, đời sống địa
phương, cơ sở hạ tầng, nghệ thuật, thiên nhiên, hoạt động vui chơi và giải trí tốt  trên du thuyền.


