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TUYẾN XANH BIỂN - TOUR 7 NGÀY 

Cộng Hòa Séc Slovakia Hungary Áo                        

Liechtenstein Thụy Sỹ Đức 

 
LOẠI HÌNH TOUR:   Tour ghép theo đoàn (Tiếng Việt) 

TÊN TOUR:           Tuyến xanh biển (có thể kết hợp với tuyến Đỏ và/hoặc  tuyến Xanh lá) 

GIÁ TOUR:         €78 - giá tour (chưa bao gồm tiền Tip cho hướng dẫn viên và tài xế là €7/khách/ngày),  

Xin lưu ý là chương trình tour tiếng Việt của tuyến Xanh Biển chỉ mở từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2020 . 

 

 

TUYẾN XANH BIỂN - HÀNH TRÌNH TOUR 

 

Thứ hai: Frankfurt – Prague (530 km) 

Buổi sáng xe khởi hành từ Frankfurt để đi đến Prague, thủ đô của Cộng Hòa Séc, là một trong những thành 
phố có nền văn hóa đặc sắc nhất Châu Âu kể từ Cuộc Cách mạng Nhung. Xe sẽ đưa du khách đi qua nhiều 
đồng quê xinh đẹp của nước Đức và Cộng Hòa Séc. 
Du khách sẽ đến Prague vào buổi tối. Hãy nghỉ ngơi thư giãn để sẵn sàng để khám phá thành phố quyến rũ 

với kiến trúc huyền ảo này vào sáng hôm sau  

Khách sạn: 3* tại Prague hoặc các vùng lân cận (B) 

 

Thứ ba: Prague – Bratislava (330 km) 

Chuyến đi khám phá Prague sẽ được bắt đầu bằng việc tản bộ dọc theo con đường Hoàng Gia Royal Route, 
con đường mà ngày xưa các vua chúa Bohemia đều đi qua trong ngày lễ đăng quang. Từ trên đỉnh đồi Castle 
Hill tại quận Hradcany, du khách có dịp phóng tầm nhìn ra toàn thành phố với những mái ngói mầu đỏ cổ 
kính. Thăm quan Lâu đài cổ Prague, một công trình kiến trúc lịch sử, là nơi ở của các vị vua của Bohemia 
vào thế kỉ thứ 9, và ngày nay được dùng làm nơi ở của các đời Tổng Thống. Chuyến đi sẽ tiếp tục dẫn du 
khách đến thăm một nhà thờ mang lối kiến trúc Gothic St. Vitus Cathedral, Cung điện Hoàng gia, nhà thờ 
St. George’s Basilica và Con đường Vàng Golden Lane, một đường phố cổ với những ngôi nhà mang kiểu 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bohemia
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dáng kiến trúc truyền thống tuyệt đẹp. Sau đó du khách sẽ được đi dạo qua cầu Charles quyến rũ bắc ngang 
qua dòng sông Vltava, dạo qua nhưng con phố nhỏ để đến quảng trường trung tâm, nơi du khách nhìn thấy 
Tòa thị chính và nhiều công trình nổi tiếng khác của Prague như là chiếc đồng hồ thiên văn học với hơn 
trăm năm lịch sử 
Sau bữa trưa tại quảng trường, du khách sẽ lên đường khởi hành đi Bratislava để nghỉ đêm.  
Khách sạn: 3* tại Bratislava hoặc các vùng lân cận (B) 

Phí tham quan: 

Lâu đài Prague (bao gồm vé thăm quan Cung điện hoàng gia, Nhà thờ St. George’s, Con đường Vàng và 

nhà thờ St. Vitus):                                                       €13 

 

Thứ tư: Bratislava – Budapest (200 km) 

Buổi sáng đoàn rời Bratislava để đến Hungary, đất nước thứ tư trong hành trình khám phá. Xe sẽ đưa du 

khách đến thủ đô Budapest của Hungary, được mệnh danh là hòn ngọc bên dòng sông Danube. Về cơ 

bản, Budapest là hai thành phố nằm bên hai bờ sông được kếp hợp lại với nhau : Buda ở bờ tây và Pest 

ở bờ Đông, và mỗi thành phố đều có nét độc đáo của riêng mình. Và có một cách vô cùng thú vị nhất để 

khám phá những nét độc đáo của hai thành phố này là đi du thuyền dọc theo dòng sông Danube. Sau một 

buổi sáng khám phá thành phố, du khách sẽ có một khoảng thời gian để có thể thư giãn và dung bữa trưa 

tại Cung điện Buda, sau đó sẽ có dịp xem triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Budapest và Phòng trưng bày 

Quốc gia Hungari hoặc đi mua sắm lưu niệm. 

Buổi chiều sẽ một chuyến đi thú vị khám phá những nét văn hóa lịch sử nổi bật nhất của cả hai thành phố 

này. Các điểm thăm quan nổi bật của Buda là Pháo đài Fisherman, nhà thờ Matthias thời trung cổ, và đi 

bộ lên đỉnh Gellért Hill để ngắm toàn cảnh thành phố. Đến với Pest, du khách sẽ có dịp ghé thăm Quảng 

trường Anh Hùng và Tòa nhà Quốc Hội nằm cạnh dòng sông thơ mộng. Du khách có thể chọn dùng 

bữa tối tại trung tâm thành phố Budapest để thưởng thức những món ăn truyền thống như gan ngỗng, 

goulash, đùi vịt hầm với rượu vang và tham dự một show biểu diễn truyền thống. 

Khách sạn: 3* tại Budapest hoặc các vùng lân cận (B) 

 

Phí thăn quan: 

Pháo đài Fisherman:                 €3 

Nhà thờ Matthias Church:                            €8 

Du thuyền trên sông Danube ở Budapest:              €20 

Bữa ăn tối kèm biểu diễn nhạc truyền thống Hungary:              €50  

 

Thứ năm: Budapest – Vienna (250 km) 

Hôm nay, Xe sẽ đưa du khách đến thăm một trong những thủ đô lớn của Châu Âu, thành phố Vienna. Nơi 

dây, du khách sẽ có dịp khám phá những cung điện rực rỡ nguy nga của nước Áo, nhà thờ và các bảo 

tàng nghệ thuật lớn. Hành trình khám phá Vienna được bắt đầu bằng việc thăm quan Cung điện tuyệt đẹp 

theo phong cách Baroque - Cung điện Schönbrunn, đây là nơi nghỉ ngơi vào mùa hè của hoàng gia thuộc 

triều đại Habsburg. Triều đại Habsburg cũng được xem là một trong những triều đại có thế lực nhất 

trong lịch sử châu Âu vào thời kì cận đại. Sau bữa trưa, du khách sẽ tiếp tục hành trình tham quan, đi 

ngang qua nhiều tòa nhà lớn, nổi tiếng, bao gồm Tòa thị chính, Tòa nhà Quốc hội Áo, Cung điện 

Hofburg và Quảng trường Anh Hùng. 

Vào buổi chiều du khách sẽ có thời gian tự do đi mua sắm trước khi đi đến nhà hát Opera Wiener 

Staatsoper. Sau đó du khách có thể tùy chọn dùng bữa tối tại trung tâm thành phố hoặc ghé thăm nhà thờ 

St. Stephen, đi dạo tại Stadtpark để nhìn ngắm hàng loạt các tác phẩm điêu khắc, bao gồm bức tượng 

đồng Johann Strauss II nổi tiếng được mạ vàng. 

Vào buổi tối, du khách cũng có thể lựa chọn tham dự buổi hòa nhạc waltz Vienna, buổi hòa nhạc sẽ mang 

đến cho du khách những trải nghiệm không thể nào quên khi nghe những bản nhạc của Mozart và Strauss 

ở nơi nó được sáng tác. 

Khách sạn: 3* tại Vienna hoặc các vùng lân cận (B) 

 

Phí tham quan: 
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Cung điện Schönbrun:       €14.20 

Buổi hòa nhạc Vienna Waltz Concert cùng với xe đưa đón:          €69 + €15 transfer 

 

Thứ sáu: Vienna – Mondsee – Munich (440 km) 

Từ Vienna, đoàn sẽ khởi hành đi đến một miền quê yên bình của nước Áo, thị trấn Mondsee, một thị trấn 

nhỏ nằm bên bờ hồ Mondsee. Tại đây du khách có thể tìm hiểu về tu viện Mondsee, một tu viện được 

xây dựng từ thời trung cổ và nơi đây được lấy để làm bối cảnh cho các cảnh quay đám cưới trong bộ phim 

âm nhạc kinh điển “The Sound of Music”. Sau khi tự do tham quan thị trấn và dùng bữa trưa, đoàn sẽ 

bang qua biên giới Áo-Đức để đến với Munich. Khi đến Munich, du khách sẽ ghé thăm quảng trường 

Marienplatz và tòa thị chính. Quảng trường Marienplatz là một quảng trường cổ được xây dựng từ năm 

1158 nằm ở ngay trung tâm thành phố Munich, và ở phía bắc của quảng trường du khách có thể nhìn thấy 

Tòa thị chính của Munich. Đây là nơi làm việc của hội đồng thành phố, nơi đặt văn phòng của các thị 

trưởng và một phần của chính quyền từ năm 1874. 

Tự do thăm quan và thưởng thức bia Đức tại những quán bia địa phương trước khi lên dường về khách 

sạn  

Khách sạn: 3* tại Munich hoặc các vùng lân cận (B) 

 

Thứ bảy: Munich – Vaduz -  Mt Titlis – Lucerne – Zurich (480 km) 

Đoàn sẽ rời khỏi thành phố vào sáng thứ bảy để đi đến một trong những dãy núi nổi tiếng nhất thế giới, 

dãy núi Alps của Thụy Sĩ. Điểm đến đầu tiên là Engelberg, một khu nghỉ mát tuyệt vời của Thụy Sĩ. Tại 

đây, du khách có thể lựa chọn tham gia khám phá đỉnh núi Mont Titlis đầy ấn tượng. Một chiếc xe cáp sẽ 

đưa du khách lên đến đỉnh núi quanh năm tuyết phủ. Và để lên đến đỉnh Mont Titlis, du khách sẽ phải đi 

qua 3 tuyến cáp treo Gondolas, Cable Car, và đặc biệt là tuyến cáp treo lồng xoay đầu tiên trên thế giới 

Titlis Rotair. Titlis Rotair vừa vận chuyển vừa xoay 360 độ nối từ Stand lên đỉnh Titlis. Và trên tuyến cáp 

treo này, du khách sẽ có được góc nhìn toàn cảnh về vùng cảnh quan tuyệt đẹp xung quanh đỉnh Titlis. 

Tại đỉnh núi, « sân hiên tắm nắng » là nơi hoàn hảo để cho du khách tạm dừng và đắm mình trong khung 

cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Du khách cũng sẽ có dịp khám phá hang động băng dài 150 mét xuyên qua lõi 

của một sông băng, đi bộ qua cây cầu treo cao nhất châu Âu để có thêm những trải nghiệm thú vị. 

Du khách sẽ xuống núi và đi đến Lucerne một thành phố ven hồ mộng mơ. Lucerne là một thành phố đẹp 

như tranh vẽ với biểu tượng là cầu gỗ Chapel và tháp nước, hình ảnh mà du khách thường bắt gặp trên 

những tấm bưu thiếp hay tranh ảnh. Ở đây bạn sẽ có thời gian để đi lang thang qua những con phố nhỏ 

quyến rũ và nhìn thấy Tượng Sư Tử nổi tiếng, bức tượng mà miêu tả là “mảnh đá hiền hòa nhất trên thế 

giới”. Đây cũng là nơi tuyệt vời để du khách có thể mua những món đồ lưu niệm như đồng hồ Thụy Sĩ hay 

những hộp sôcôla, trước khi đi đến nghỉ đêm ở Zurich. 

(Nếu thời tiết và giao thông thuận lợi, đoàn có thể đến thăm quốc gia nhỏ nhất ở Châu Âu - Lichtenstein)  

Khách sạn: 3* tại Zurich hoặc các vùng lân cận (B) 

 

Phí tham quan: 

Cáp treo lên đỉnh Mont Titlis:                                                €85 hoặc CHF 92 

 

Chủ nhật: Zurich – Rhein Falls – Titisee – Frankfurt (450 km) 

Ngày cuối cùng của cuộc hành trình sẽ được bắt đầu bằng việc khám phá thành phố Zurich, trung tâm tài 

chinh của thế giới. Du khách sẽ có dịp dừng chân chụp hình tại hồ Zurich nổi tiếng, trước khi chuyển đến 

thác Rhine Fall, thác nước lớn nhất của châu Âu. 

Điểm đến hấp dẫn tiếp theo là Khu Rừng Đen - Black Forest của nước Đức, khu rừng được bao phủ bởi 

những cây Linh Sam hùng vĩ, loài cây nổi tiếng trong văn hóa dân gian và những câu truyện thần thoại. 

Cũng tại đây du khách sẽ có dịp nghỉ ngơi thư giãn bên bờ hồ Titisee, thưởng thức một ly cà phê hay 

những chiếc bánh ngọt tuyệt vời. Titisee là quê hương của đồng hồ Cúc Cu, và cũng thật là lý tưởng khi 

mua một vài chiếc đồng hồ về làm quà hoặc làm kỉ niệm. Tham quan một cửa hàng địa phương, du khách 

cũng sẽ được tìm hiểu nguyên lý hoạt động của loại đồng hồ đặc biệt này. 
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Cuối cùng, đoàn sẽ trở lại Frankfurt. Một số thành viên của đoàn sẽ có thời gian để nói lời tạm biệt với 

những người bạn mới, một số thành viên khác sẽ lưu trú lại thêm một đêm ở đây để chuẩn bị cho hành 

trình tuyến đỏ vào ngày hôm sau. 

Khách sạn: 3* tại Frankfurt hay khu vực lân cận (B) (dành cho khách tiếp tục đi tour hoặc lựa chọn dịch vụ 

khách sạn sau tour) 

GHI CHÚ 
 

((1).Bữa ăn : (B) = Bữa sáng cơ bản theo kiểu Âu 

 
(2). Chúng tôi luôn cố gắng để vận hành tour theo đúng hành trình như đã thông tin đến đại lý. Tuy nhiên, 
trong một số trường hợp khách quan hay có những sự kiện nào đó bất khả kháng, chúng tôi sẽ buộc phải 
thay đổi hành trình, điều kiện lưu trú, chương trình tham quan… Và chúng tôi sẽ không bồi hoàn cho những 
thay đổi này.  
 
 

TUYẾN XANH BIỂN - BẢNG GIÁ CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG THAM QUAN 
 

OPTIONALS COSTS 

Optionals/ 

Entrance fee 

Prague Castle; ticket includes the Old Royal Palace, St. George’s Basilica, 

Golden Lane and St. Vitus Cathedral (under 16 € 6,50 under 6 free) € 13 

Fisherman's Bastion € 3 

Matthias Church € 8 

Budapest Danube River Cruise      € 20 

Schönbrunn Palace (under 18 € 11,5 under 6 free) € 16 

Vienna Waltz Concert with Transfers 

€69+€15 

transfer 

Mount Titlis Cable Car (under 16 half price, under 6 free) 

€ 85 of  

CHF 92 

Compulsory City 

Tax 

Compulsory Road Tax – Czech Republic City entrance tax € 5 

Compulsory Road Tax – Vienna City entrance tax € 5 

Optional Local 

Dinner 

Hungary Folk Show and dinner and transfer € 50 

Titisee Local Dinner € 25 

 

Lưu ý: Danh sách chi phí chỉ mang tính chất tham khảo, tùy thời điểm thực tế, giá sẽ thay đổi. Du khách vui 

lòng lưu ý rằng một số điểm tham quan phục vụ tùy thuộc vào số lượng khách tối thiểu và điều kiện địa phương. 

Hướng dẫn viên sẽ thông báo mỗi ngày theo từng hành trình, hỗ trợ du khách mua vé và thu phí trực tiếp 

bằng tiền mặt (Euro).  
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TUYẾN XANH BIỂN – ĐIỂM ĐÓN KHÁCH 
 

Du khách có thể lựa chọn nơi xuất phát ở bất kỳ điểm đón khách nào được liệt kê trong bảng sau: 

CITY TIME PLACE & ADDRESS 

Germany 

Frankfurt 

 

Thứ hai 

08:30 

Frankfurt am Main Central Station(Frankfurt am Hauptbahnhof) 

Meeting point: main entrance 

Address: Am Hauptbahnhof,  

60329 Frankfurt am Main 

Interchange point for Blue & Red Line 

(Sau khi đón khách, di chuyển đi Prague) 

Czech 

Prague 

 

Thứ ba 

14:00 

Prague Central Station(Praha HlavníNádraží)  

Meeting point: Station terminal hall  

Burger King Restaurant 

Address: Wilsonova 8,  Prague 2, Czech Republic 

(Sau khi đón khách, di chuyển đi Bratislava) 

Hungary 

Budapest 

 

Thứ năm 

08:30 

Budapest KeletiPalyaudvar Railway Station 

Meeting point: main entrance 

Address: Kerepesiút 2-4, 1087 Budapest 

(Sau khi đón khách, di chuyển đi Vienna) 

Austria 

Vienna 

 

Thứ sáu 

08:30 

Vienna West Station (Wien West Bahnhof) 

Meeting point: main entrance   

Address: Europaplatz, 1150 Wien 

(Sau khi đón khách, di chuyển đi Mondsee) 

Germany 

Munich 

Thứ sáu 

18:00 

 

Isartor Munich 

Meeting point: Under the clock tower 

Address: Tal 43, 80331 Munich 

(Sau khi đón khách, di chuyển về khách sạn) 

 

Switzerland 

Zurich 

Chủ nhật 

09:30 

 

Zurich Central Station(Hauptbahnhof Zurich) 

Meeting Point: Main Entrance 

Address: Bahnhofplatz 15, 8001 Zurich 

(Sau khi đón khách, di chuyển đi Rhine Falls) 
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Lưu ý: Xe sẽ rời điểm tập kết đúng giờ. Vui lòng đến trước thời gian quy định 15 phút. goEUgo không chịu 
bất kỳ trách nhiệm nào nếu khách lỡ chuyến đi do trễ giờ tập trung. Khách hàng sẽ phải tự chi trả toàn bộ 
những chi phía phát sinh để theo kịp đoàn.  

 

 

TUYẾN XANH BIỂN – ĐIỂM TIỄN KHÁCH 
 

 Nếu khách hàng lựa chọn dừng chân tại một địa điểm hay thành phố nào đó, xin vui lòng ghi chú 
lại trong phần Ghi chú - Các yêu cầu khác trong mẫu đặt booking của chúng tôi, thông báo cho 
chung tôi tại thời điểm đặt booking để đế bộ phận điều hành có thể gửi thông báo đến cho hướng 
dẫn tour 

 Vui lòng thông báo cho khách hàng là thời gian trả khách chỉ mang tính tham khảo và thời gian trả 
khách có thể bị thay đổi tùy thuộc vào điều kiện giao thông và các tình huống bất khả kháng khác.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY CITY TIME LOCATION 

Monday Prague 16:30 Prague Central Station 

Tuesday 
Prague  

Bratislava 

14:00 

20:00 

Prague Central Station  

Bratislava Group Hotel or other city nearby 

Wednesday Budapest 17:00 Heroes Square Budapest 

Thursday 
Vienna 

Vienna 

12:30 

19:00 

Schönbrunn Palace 

Vienna  State Opera 

Friday Munich 18:00 Isartor Munich 

Saturday Lucerne 19:30 Lowenplatz Lucerne 

Sunday Frankfurt 19:00 Frankfurt HBF Central Train Station 
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TUYẾN XANH BIỂN – THÔNG TIN KHÁCH SẠN 
 

Những khách sạn chúng tôi sử dụng đều là những khách sạn tiêu chuẩn 3* bao gồm bữa ăn sáng kiểu Âu. 

Khách sạn có thể ở tại trong thành phố hoặc vùng lân cận tuỳ các thành phố khác nhau. Thông tin khách 

sạn sẽ được cung cấp 24 tiếng trước ngày check-in (bao gồm cả khách sạn trước và sau khi tham gia 

đoàn). Thông tin đối tác khách sạn chúng tôi thường hợp tác được liệt kê như bảng sau:  

 
CITY REFERENCE HOTEL HOTEL DETAILS 

Frankfurt NH Frankfurt Mörfelden Conference Center 

Hessenring 9, 64546  

Mörfelden-Walldorf 

www.nh-hotels.com 

Comfort Hotel Frankfurt Airport West 

Isarstrasse 2 

65451 Kelsterbach 

www.comfort-hotel-frankfurt-airport-west.de 

Prague Best Western Amedia Prague 

Turkova Sa/2318, 14900 Prague 

www.bestwestern.com 

Academic Hotel and Congress Centre  

Tyršovonám. 2222, 252 63 Roztoky 

www.academic.cz/en 

Bratislava Vienna House Easy Chopin Bratislava 

GalvanihoUlica 28, 82104 Bratislava 

www.viennahouse.com 

Lindner Hotel Gallery Central Bratislava 

Metodova 4, 82108 Bratislava  

www.lindner.de 

Budapest Holiday Inn Budapest-Budaors 

Budaörs, Budapest, Rubik Ernő u. 2, 2040 

www.ihg.com 

Ibis Styles Budapest City West 

Budapest, Budaörsi út 88, 1118  

www.accorhotels.com 

Vienna Hotel Ibis Vienna Airport 

Rasstation Schwechat S1, 2320 Schwechat 

www.fourside-hotels.com/vienna 

Ibis Wien Mariahilf 

MariahilferGurtel 22-24, 1060 Wien 

www.accorhotels.com 

Munich Tulip Inn München Messe 

Zamdorfer Str. 120, 81677 Munich 

www.tulip-inn-muenchen-messe.goldentulip.com 

Movenpick Hotel München Airport 

Ludwigstrass 43, 85399 Munich  

www.movenpick.com 

Zurich Dorint Airport-Hotel Zürich 

Riethofstrasse 40, 8152 Opfikon 

www.Hotel-airport-zuerich.dorint.com 

Sorrell Hotel Aarauerhof Aarau 

Bahnhofpl. 2, 5000 Aarau 

www.sorellhotels.com 

 

Lưu ý: Khách sạn có thể sẽ được thay đổi dựa trên tùy theo tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo chất 

lượng tiêu chuẩn 3 sao trong hoặc vùng lân cận của thành phố. 

http://www.nh-hotels.com/
http://www.comfort-hotel-frankfurt-airport-west.de/
http://www.bestwestern.com/
http://www.academic.cz/en
http://www.viennahouse.com/
http://www.lindner.de/
http://www.ihg.com/
http://www.accorhotels.com/
http://www.fourside-hotels.com/vienna
http://www.accorhotels.com/
http://www.tulip-inn-muenchen-messe.goldentulip.com/
http://www.movenpick.com/
https://hotel-airport-zuerich.dorint.com/de/
http://www.sorellhotels.com/

