
 

 
 

TOUR BẮC ÂU 7 NGÀY 

Scandinavia - Denmark Sweden Norway Fjord 

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

THỜI GIAN: 7 ngày 6 đêm 

KHỞI HÀNH: 28/6/2020, 5/7/2020 

GIÁ TOUR:  VNĐ 15,500,000 - giá tour (chưa bao gồm tiền Tip cho hướng dẫn viên và tài xế là 

€7/khách/ngày) 

 
 [Chủ Nhật] Copenhagen → Jönköping (330 km)  

8:45 Quý khách có mặt tại điểm đón ở Cửa Chính Copenhagen Central Station tại địa chỉ: Bernstorffsgade 

16–22, DK-1557Copenhagen, Denmark. Quý khách cùng đoàn bắt đầu chuyến tham quan Copenhagen 

Thủ đô của Vương Quốc Đan Mạch, Quý khách tham quan:  

- Bức tượng nàng tiên cá, là một biểu tượng của Đan Mạch.  

- Cung điện hoàng gia Amalienborg.  

- Đi bộ tham quan quảng trường tòa thị chính, bến tàu mới.  

Sau bữa ăn trưa sẽ khởi hành đến Stockholm.  

Khách sạn 3 - 4*: Best Western Plus John Bauer Hotel hoặc vùng lân cận (B).  

 
[Thứ Hai] Jönköping → Stockholm (320 km)  

Sau bữa sáng, đoàn khoier hành đến thủ đô của Thụy Điển là thành phố Stockholm. Đoàn tham quan 

Stockholm, nơi mang sự pha trộn của thành phố cổ và mới, được xem là một trong những thành phố đẹp 

nhất Bắc Âu.  

Sau bữa ăn trưa bắt đầu khám phá thành phố Stockholm:  

- Tòa thị chính - Nơi diễn ra lễ trao giải Nobel hàng năm, nổi bật nhất là Golden Hall nguy nga… Toàn bộ 

bức tường của Golden Hall được bao phủ bởi 18 triệu tấm kính và vàng miếng bởi Nghệ sĩ Einar Forseth. 

Đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

Khách sạn 3 - 4*: Scandic Skarholmen Hotel hoặc vùng lân cận (B).  

 



 

 
 
goEUgo European Escorted Tours   1 / 3 

[Thứ Ba] Stockholm → Lillehammer (610 km)  

Đoàn tạm biệt Stockholm, khởi hành đến với Na Uy, đoàn ghé thăm hồ Mjøsa, hồ nổi tiếng và lớn nhất ở 

Na Uy, nơi diễn ra Thê Vận Hội Mùa Đông năm 1994. Trên đường ngắm phong cảnh thiên nhiên và đến 

trung tâm thành phố vào chiều tối.  

Đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 

(Đoàn không tham quan Lillehammer) 

Khách sạn 3 - 4*: Hunderfossen Hotell & Resort hoặc vùng lân cận (B).  

 

[Thứ Tư] Lillehammer → Briksdal Glacier → Sogndal (500 km)  

Sáng xe khởi hành đến Briksdal Glacier, là sông băng lớn nhất của lục địa Châu Âu  

- Tham quan công viên quốc gia Jostedal Glacier National Park  

- Đi xe điện tham quan thung lũng xanh tươi, thác nước. Khoảng ba mươi phút xe điện sẽ đến ga cuối cùng.  

- Ngắm sông băng cao 346 mét.  

Chiều khởi hành đi hướng Nam tiền về Gudvangen. Đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Khách sạn 3 - 4*: Quality Hotel Sogndal hoặc vùng lân cận (B).  

 

[Thứ Năm] Sogndal → Sognefjord Cruise → Flåm (150 km)  

Sáng, sau khi dùng điểm tâm và trả phòng. Đoàn khởi hành đến bến tàu Gudvangen, đi thuyền ngắm cảnh 

Sognefjord. Sognefjord là vịnh dài và sâu nhất thế giới với cảnh tượng tuyệt đẹp được mẹ thiên nhiên ban 

tặng. Sau hai giờ ngắm cảnh trên Vịnh, Tàu di chuyến đến bến tàu Flam. 

Sau bữa trưa, xe đưa quý khách đến ga đường sắt Flåmsbana con đường tuyệt đẹp thu hút nhiều du khách 

từ khắp nơi trên thế giới với cảnh sắc vô cùng xinh đẹp đi qua các vịnh, những thác nước xinh đẹp và những 

thung lũng mộng mơ.  

Đoàn về khách sạn, ăn tối và nhận phòng nghỉ ngơi. 

Khách sạn 3 - 4*: Pers Hotel hoặc vùng lân cận (B).  

 

[Thứ Sáu  ] Flåm → Oslo (300 km)  

Hôm nay, đoàn sẽ đến với Oslo thủ đô của Na Uy. Vào ngày 10 tháng 12 hằng năm, nơi đây diễn ra lễ 
trao giải thưởng Nobel vì hòa bình và cũng là nơi tưởng niệm nhà sáng lập Alfred Nobel.  
- Tham quan Vigeland Sculpture Park – Công viên rất nổi tiếng ở bên trong khu Frogner là công viên 
điêu khắc lớn nhất thế giới. có hơn 212 bức điêu khắc bằng đồng và đá granite. Chủ đề của những bức 
điêu khắc chính là về con người, xã hội loại người, mỗi quan hệ gắn kết giữ nam giới và phụ nữ, giữa 
người lớn và trẻ em. Đừng bỏ lỡ khi đến với Oslo. 

Khách sạn 3 - 4*: Quality Hotel Entry hoặc vùng lân cận (B).  

 
[Thú Bảy] Oslo → Gothenburg → Copenhagen (580 km)  

Buổi sáng Đoàn trả phòng, xe đưa đoàn khởi hành đến phía nam Gothenburg Thụy Điển, nơi quanh năm 

không bị đóng băng và là một cảng thương mại lớn của Thụy Điển. Gothenburg nổi tiếng với các địa danh 

mỗi năm thu hút hàng trăm ngàn du khách: 

- Bức tượng Poseidon nổi tiếng cao 7 mét.  

- Chợ cá Gothenburg 

- Nhà thờ Gothenburg 

Đoàn tiếp tục di chuyển về Copenhagen. 

19:00 Đoàn về đến Copenhagen, xe trả khách tại Copenhagen Central Station, Quý khách kết thúc tour tại 

đây. 
Lưu ý:  

- Lịch trình như trên là tóm tắt cho lịch trình dự kiến. Mọi dịch vụ chỉ là dự kiến từ xe di chuyển và nơi ở và sẽ 

được đặt khi khách chốt chương trình.  

- Với Tuyến Hồng sẽ phải phụ thu thêm € 10 cho mõi đêm khách sạn.  
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BẢNG GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG THAM QUAN 

Danh sách 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 phụ thuộc vào số lượng khách tối thiểu và điều kiện địa phương. 

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

tiếp bằng tiền mặt (Euro). 

Quý khách là người quyết định có mua vé tham quan hay các bữa ăn được đề xuất sẵn. 

Tip dành cho tài xễ và Hướng dẫn viên quy định cho mỗi khách là € 7/ngày/khách. 

 

OPTIONALS COSTS 

Vé tham quan và 

các dịch vụ đi 

kèm (khách lựa 

chọn) 

Tour of City Hall Stockholm                € 14 

Vasa Museum Entrance Ticket                                                                       € 16 

Private tour of City Hall Stockholm + Reservation Fees  

(English, no queue, min.10 pax） € 24 

Private Tour of Vasa Museum + Reservation Fee (English, no queue, min. 

10 pax） € 26 

Stromma Royal Canal Tour (Stockholm) € 25 

Briksdal Glacier Troll-Car                 € 25 

Sognefjord Cruise                 € 50 up 

Flåmsbana (Flåm – Myrdal – Flåm)  € 70 

Stegastein Lookout                                                                                         € 15 

Thuế Thành phố Compulsory Øresundtunnel fees (crossing tunnel, two ways) 

(Customer is not allowed to board on the coach without paying this fee on 

spot.) 

€ 10 for 

adult and 

child 

 


