
 

1 VIETNET TRAVEL 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NƯỚC NGA 

Thời gian: 10 ngày 9 đêm 

 

Ngày đi: Chuyến Bay: SQ183 
 
 

Giờ Bay: 16:15 – 19:30+1 

Ngày đi: Chuyến Bay: SQ362                00:05 – 06:10 

Ngày về:  Chuyến Bay: SQ361 
                  

Giờ Bay: 15:10 – 11:00 
             

HÃNG HÀNG KHÔNG: SINGAPORE AIRLINES 5* 

 

NGÀY 1: TP.HCM –  MOSCOW   
 16:15: Qúy khách tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, HDV làm thủ tục cho đoàn 

đáp chuyến bay đi Moscow lúc 16:15 (quá cảnh tại Singapore) 
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 20:30: Đến sân bay Singapore, Quý khách làm thủ tục nối chuyến bay lúc 00:05 đi 
Moscow. 

 Nghỉ đêm trên máy bay. 
 

NGÀY 2: MOSCOW (Ăn trưa, tối)  

 Sáng: Máy bay hạ cánh xuống sân bay Domodedovo, Moscow. HDV hướng dẫn quý khách 

làm thủ tục nhập cảnh Liên bang Nga và nhận lại hành lý. 

 Sáng: HDV và xe đón đoàn về trung tâm thành phố, đoàn tham quan : 

➢ Quảng trường Đỏ - nơi ghi dấu của lòng kiêu hãnh. Đối với nhiều du khách, Quảng 

trường Đỏ không thể phai mờ với hình ảnh các nhà lãnh đạo Liên Xô trong bộ quân 

phục với phong thái kiên cường đứng trong cái lạnh thấu xương cùng phía trước là 

đoàn quân diễu hành kiêu hãnh bước qua lăng Lenin.  

➢ Trung tâm thương mại GUM: trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất Thế Giới. 

 Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó nhận phòng khách 
sạn. 
➢ Tự do tham quan và khám phá Moscow. 

 Tối: Quý khách dùng bữa tối, sau đó nghỉ ngơi.  
 Nghỉ đêm tại Moscow. 

 
NGÀY 3 (03/10): MOSCOW – VLADIMIR – SUZUDAL (Ăn sáng, trưa, tối) 

 Sáng: Ăn sáng tự chọn tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. Sau đó xe và HDV đưa đoàn 

đi Vladimir tham quan: 

➢  Nhà thờ Đức mẹ thăng thiên ( tham quan bên trong): là một trong ba nhà thờ chính 
giáo trong quảng trường. Đến đây du khách sẽ có dịp tìm hiểu về các vị lãnh đạo Chính 
thống giáo của Nga được chôn cất tại đây cũng như chiêm ngưỡng lối kiến trúc tinh tế 
và vô vàn tác phẩm nghệ thuật ấn tượng. 

➢ Nhà thờ thánh Demetrius ( tham quan bên ngoài) : Nhà thờ St. Dmitry là một 

phần của điện Kremlin Uglich, nổi bật với kiến trúc tinh tế và cổ điển. 

 Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương . 
 Xe đưa đoàn đi tham quan thị trấn Suzdal tham quan:  

➢ Điện Suzdal Kremlin. 
➢ Nhà thờ Spaso- Ephimius Cathedral 

➢ Bảo tàng kiến trúc gỗ: là mô hình cách điệu, thu nhỏ của một ngôi làng cổ với 

những xóm nhỏ  mô tả cuộc sống của người dân Nga vùng nông thôn ngày trước. 

 Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương.  
 Nghỉ đêm tại Suzudal. 

 
NGÀY 4: SUZDAL – SERGIEV POSAD – TVER (Ăn sáng, trưa, tối) 

 Sáng: Quý khách ăn sáng tự chọn tại khách sạn, trả phòng và di chuyển tới Sergiev Posad 

tham quan Lavra- tu viện quan trọng nhất của Nga và trung tâm tinh thần của Chính Thống 

giáo Nga. Tu viện nằm trong thị trấn Sergiyev Posad, khoảng 70 km về phía bắc-đông từ 

Moskva bởi con đường dẫn đến Yaroslavl, và hiện nay có hơn 300 tu sĩ. 

 Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó đoàn khởi hành đi thành 
phố Tver. 

 Đến thành phố Tver, quý khách nhận phòng và dùng bữa tối. 
 Nghỉ đêm tại Tver. 

NGÀY 05: TVER - NOVGOROD (Ăn sáng, trưa, tối) 
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 Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn và trả phòng, xe đưa đoàn khởi hành 

đi tham quan: 

➢ Làng Ivanovka: ngôi làng duy nhất còn tồn tại ở Azerbaijan. 

 Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó khởi hành đi Novgorod, 
trên đường tham quan: 
➢ Tu viện Iversky: Tu viện này được xây dựng theo chỉ thị của Patriarch Nikon vào thế 

kỷ 17. 
 Tối: Đến Novgorod, Đoàn nhận phòng và ăn tối. 
 Nghỉ đêm tại Novgorod. 

 
NGÀY 6: NOVGOROD - SAINT PETERSBURG (Ăn sáng, trưa, tối)  

 Sáng: Quý khách ăn sáng và trả phòng khách sạn, sau đó xe đưa đoàn khởi hành tham quan: 
➢ Điện Kremlin: là nơi ở và làm việc của các Sa Hoàng trước đây và tổng thống Nga 

Putin hiện tại. 

➢ Yaroslav’s Courtyard 

➢ St. Sophia Cathedral: là một di tích kiến trúc nổi tiếng từng được Unesco công nhận 

là di sản thế giới. 

 Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 
  Sau đó, đoàn tiếp tục tham quan:  
➢ Wooden Art Museum 

 Đoàn khởi hành đi St. Petersburg. 
 Tối: quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng Việt Nam, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. 
 Nghỉ đêm tại Saint Peterburg 

 
NGÀY 7: SAINT PETERSBURG (Ăn sáng, trưa và tối) 

 Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó xe  đưa đoàn khởi hành đi tham quan: 
➢ Pháo đài Peter and Paul: là quần thể kiến trúc độc đáo, nơi cất giữ ngôi mộ của các 

vị Sa hoàng Nga. Đại tưởng niệm Peter Đại Đế. 

 Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 
➢ Công viên & cung điện Puskin 

 Tối: Nhận phòng khách sạn 
 Nghỉ đêm tại St. Peterburg. 

 
NGÀY 8: SAINT PETERSBURG (Ăn sáng, trưa và tối) 

 Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó xe  đưa đoàn khởi hành đi tham quan: 
➢ Peterhof  (Cung Điện Mùa Hè) – cách Saint-Petersburg 50km. Cung điện và công 

viên được Petra I xây xong năm 1723, ngoài sự vĩ đại của cung điện với 300m chiều 

dài quý khách còn được ngắm nhìn những tượng vàng, đài phun nước và khung cảnh 

mỹ lệ của khuôn viên công viên hướng ra vịnh Phần Lan. ... Đi dạo ở Thượng Uyển, 

Hạ Uyển.  

 Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 

➢ Cung điện mùa đông Hermitage: là một trong ba bảo tàng nghệ thuật lớn nhất trên 

thế giới. 

 Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng Việt Nam. Sau đó nhận  phòng khách sạn. 
 Nghỉ đêm tại St. Peterburg. 

 
NGÀY 9: SAINT PETERSBURG - MOSCOW (Ăn sáng, trưa và tối) 

 Sáng: Quý khách dùng bữa sáng và trả phòng khách sạn, sau đó xe đưa đoàn khởi hành đi 
tham quan: 
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 09:30 di chuyển đi Moscow bằng tàu Sampan. 
 Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó tiếp tục chương trình city 

tour tham quan: 

➢ Đồi chim sẻ: quý khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố trên cao. 
➢ Quý khách bắt đầu tour Metro. Ngoài ý nghĩa về giao thông, tàu điện ngầm Moscow 

là một trong những công trình kiến trúc lộng lẫy nhất của Liên Xô. Những kiến trúc sư 

xuất sắc và họa sĩ tài năng nhất của đất nước đã tham gia vào thiết kế, trang trí những 

ga tàu điện ngầm Moscow đầu tiên. 

➢  Phố cổ Arabat: nơi tập trung các trung tâm thương mại nổi tiếng. 
 Tối: Dùng bữa tại nhà hàng địa phương. 
 Nghỉ đêm tại Moscow. 

 
NGÀY 10: MOSCOW – TP.HCM 

 Sáng: Quý khách dùng bữa sáng và trả phòng khách sạn. Sau đó đoàn khởi hành ra sân bay. 
 12:00 trưa: Đoàn đáp chuyến bay SQ 361 lúc 15:05 về TPHCM (quá cảnh tại Singapore). 
 11:05: Đến TP.HCM, HDV làm thủ tục cho đoàn nhập cảnh và nhận lại hành lý cho quý 

khách. HDV VIETNET TRAVEL chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý Khách trong những hành 
trình sau. 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

• Vé máy bay khứ hồi TPHCM-MOSCOW//ST.PETERSBURG-TPHCM (hãng hàng 

không Singapore Airlines) + Vé tàu Sampan. 

• Thuế sân bay 2 nước, Phí an ninh du lịch & Phí phụ thu xăng dầu. 

• Lệ phí xin visa Nga. 

• HDV chuyên nghiệp phục vụ suốt tuyến  

• Khách sạn tiêu chuẩn 3*-4* phòng 2 người ( trong trường hợp lẻ nam, lẻ nữ thì xếp 

phòng 3 người) 

• Bữa ăn theo chương trình 

• Xe chất lượng cao vận chuyển theo chương trình 

• Bảo hiểm du lịch Quốc tế toàn cầu 

• Quà tặng du lịch 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 chiếu (Còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày kết thúc chuyến đi) 

 Chi phí cá nhân, hành lý quá cước, điện thoại, giặt ủi.                          

 Phụ thu phòng đơn (trong trường hợp lẻ nam/nữ hoặc khách có nhu cầu ở riêng)  

 Phí tham quan ngoài chương trình 

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC: 

- Giá tour du lịch nước ngoài bao gồm 2 phần: Giá tour và thuế hàng không (nếu có); thuế hàng 

không bao gồm thuế sân bay, phụ thu thuế xăng dầu, phí an ninh hàng không … là khoản phí 

mà VIETNET TRAVEL thu hộ cho các hãng hàng không, khoản này thường có sự thay đổi (tăng 
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hoặc giảm) theo giá xăng dầu trên thế giới tại thời điểm xuất vé (thường từ 05 đến 07 ngày trước 

ngày khởi hành). 

- VIETNET TRAVEL  sẽ không chịu trách nhiệm về những khách hàng bị cơ quan quản lý nhà 

nước từ chối cho xuất cảnh hoặc cơ quan hữu quan của nước ngoài từ chối cho nhập cảnh. Mọi 

chi phí phát sinh từ việc từ chối này sẽ do khách hàng chi trả bao gồm cả chi phí hủy tour. 

- Trường hợp khách đăng ký tour hủy giữa chuyến đi, những chi phí như xe, khách sạn, ăn 

uống,... sẽ không được hoàn trả lại vì đây được xem như một phần của tour trọn gói. Khách tham 

dự tour phải tự mua vé máy bay mới (vì hầu hết tour đều sử dụng vé đoàn, không thể hoàn trả). 

- Trong trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, khủng bố, trì hoãn 

chuyến bay…, VIETNET TRAVEL  có quyền thay đổi lịch trình hoặc hủy chuyến đi bất cứ lúc nào 

vì sự an toàn và thuận tiện cho khách hàng đồng thời sẽ thảo luận với các nhà cung cấp về các 

khoản phí tổn vượt ngoài chương trình với chi phí hợp lý nhất và thông báo lại với khách hàng. 

- Quý khách phải tuân thủ theo chương trình, không được tự ý tách đoàn. Nếu có yêu cầu thay 

đổi, quý khách vui lòng thông báo cho trưởng đoàn hoặc hướng dẫn viên. 

- VIETNET TRAVEL  không chịu trách nhiệm pháp lý cũng như vật chất cá nhân của khách hàng 

trong suốt thời gian tham dự tour. Trong trường hợp khách hàng vi phạm các quy định của nước 

sở tại, quý khách hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các chi phí phát sinh do việc vi 

phạm gây ra. Trưởng đoàn chỉ có thể giúp quý khách giảm thiểu mức thiệt hại cho quý khách 

gây ra. 

Kính chúc quý khách một chuyến đi thú vị và bổ ích! 
 

 

 

 


