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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch khám phá nước Nga 2022 - Xứ sở Bạch Dương
8N7Đ từ TPHCM
Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm

Mã Tour: NN-1613 - Khởi hành: Hàng tháng

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Nga khởi hành từ TPHCM: Nước Nga không chỉ cuốn hút du khách với nhiều nền văn hóa
Châu Âu mà mảnh đất này được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vẻ đẹp lộng lẫy. Nước Nga còn có tên gọi
khác là "xứ sở Bạch Dương"với chiều dài lịch sử vĩ đại và nền văn hóa lâu đời đã góp phần làm nên những
nét đặc sắc và rất riêng cho đất nước này.

 

Ngày nay, Nga là một quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới, trải rộng trên toàn lãnh thổ Nga có vô số các
thắng cảnh, địa điểm du lịch đặc trưng mà không nơi nào có được. Trong đó không thể không kể đến: Điện
Kremlin, Quảng trường đỏ, Cung điện mùa Hè, mùa Đông, Ekaterina,... Hãy để Du Lịch Nắng Mới lên kế
hoạch cho bạn một hành trình khám phá du lịch Châu Âu mà đặt biệt là tour khám phá nước Nga 8
ngày 7 đêm này nhé. Ngoài ra, quý khách cũng có thể chọn chương trình tour Châu Âu hành trình 5 nước
hay một số chương trình Châu Âu khác nhé!

ĐIỂM KHÁC BIỆT TRONG CHƯƠNG TRÌNH:

 Bay thẳng hàng không quốc gia Nga (aeroflot), nghỉ tại khách sạn 4 sao tiêu chuẩn quốc tế gần các
đường phố lớn, trung tâm thương mại.
 Chặng matxcova - St. Petersburg bằng tàu cao tốc Sapsan: giúp quý khách có cơ hội ngắm cảnh
thiên nhiên nga tuyệt đẹp, tránh mệt mỏi.
 Hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm, uyên bác, nhiệt tình chu đáo.
 Thực đơn phù hợp nhất với khẩu vị người việt: kết hợp món ăn Nga, Châu Âu và Việt.
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 Trải nghiệm đầy đủ các danh thắng lừng danh của nga: Quảng Trường Đỏ, bên trong điện Kremlin,
cung điện gỗ của Sa Hoàng Nga, các nhà thờ lộng lẫy, cung điện mùa đông; cung điện mùa hè, cung
điện Ekaterina, pháo đài Peter and Paul,...
 Trải nghiệm cuộc sống thực tế của người nga tại khu ngoại ô (thưởng thức thịt nướng ngoài trời, câu
cá, tắm hơi kiểu Nga).

NGÀY 01: TPHCM - MATXCOVA

(Dùng bữa: tối)

08h00: HDV đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục đáp chuyến bay SU 293 khởi hành lúc
11h00 đi Matxcova.

17h30: (giờ địa phương) sân bay Sheremetyevo, Matxcova. Quý khách làm thủ tục nhập cảnh. Sau đó xe ô
tô và hướng dẫn viên đón khách, đưa về thành phố, ăn tối tại nhà hàng.

Sau bữa tối, hướng dẫn viên đưa Quý khách về khách sạn Azimut Olimpic 4 sao hoặc tương đương, nghỉ
ngơi.

NGÀY 02: MATXCOVA

(Dùng bữa: trưa, tối)

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn, sau đó, xe & HDV đón Quý khách đi tham quan các điểm sau:

- Quảng trường đỏ - ngắm toàn cảnh bên ngoài các công trình kiến trúc trên Quảng trường Đỏ.

- Thăm bên trong điện Kremlin - trước đây là nơi ở và làm việc của các Sa Hoàng trước đây và Tổng thống
hiện tại.

- Vườn Alexandrovskiy.

- Lăng Lênin (bên ngoài).

- Tham quan trung tâm thương mại GUM.

Trưa: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương.

Chiều: Quý khách tiếp tục tham quan:

- Nhà hát Bolshoi (thăm bên ngoài) - một trong những công trình nổi bật nhất tại thủ đô Matxcova. Bolshoi
đã từng là kinh đô nghệ thuật ballet không chỉ của Nga mà còn của toàn Châu Âu. Mặt tiền tân cổ điển của
nhà hát này còn được in vào tờ 100 rub.

- Công Viên Kolomensk - nơi có lâu đài Kremlin bằng gỗ của Sa Hoàng Alexey Mikhailovich.

19h00: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng Việt Nam, sau đó xe và HDV đưa về khách sạn tự do nghỉ
ngơi. Nghỉ đêm tại Matxcova, khách sạn Azimut Olimpic 4 sao hoặc tương đương.

NGÀY 03: MATXCOVA

(Dùng bữa: trưa, tối)

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn, gặp HDV và lái xe. Quý khách khởi hành đi tham quan:
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- Khải Hoàn Môn (chụp ảnh) - được xây dựng nhằm tôn vinh chiến thắng quân sự oai hùng. Tại đây, du
khách có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc và những phù điêu của di tích.

- Công viên Chiến thắng - quần thể các công trình lớn nhất cả nước tưởng niệm chiến thắng Chủ nghĩa Phát
xít trong Chiến tranh Vệ quốc lần thứ 2.

- Bảo tàng Chiến tranh Vệ quốc - nơi lưu lại những di vật, chứng tích, những câu chuyện về một trong
những cuộc chiến chống xăm lăng vĩ đại nhất của dân tộc Nga nói riêng và của thế giới nói chung. (Hiện tại
Bảo tàng tranh Borodino vẫn đang đóng cửa nên thay thế bằng bảo tàng này).

Trưa: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương.

Chiều: Quý khách thăm  Đồi Lê nin và bên ngoài trường đại học Lomonoxop (hay còn gọi là MGU) - trường
đại học đầu tiên của nước Nga và Tự do mua sắm tại các trung tâm thương mại.

- Tham gia chương trình Metro tour (Hệ thống Tàu Điện Ngầm). 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
Matxcova đầu tiên. Họ góp phần tạo lên những cung điện nguy nga dưới lòng đất.

19h00: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng Việt Nam. Sau bữa tối xe và HDVđưa về  khách sạn  tự do
nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Matxcova, khách sạn Azimut Olimpic 4 sao hoặc tương đương.

NGÀY 04: MATXCOVA - ST.PETERSBURG

(Dùng bữa: trưa, tối)

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách làm thủ tục trả phòng, sau đó xe và HDV đưa Quý khách lên tầu
cao tốc SAPSAN đi St Petersburg. Đến St Petersburg, ăn trưa tại nhà hàng địa phương.

Chiều: Quý khách bắt đầu hành trình khám phá thành phố St Petersburg:

- Cung điện Mùa đông với Viện bảo tàng tranh nổi tiếng nhất nước Nga Ermitage - được thành lập năm
1764, với ba triệu hiện vật đặc biệt quý hiếm, gồm những tác phẩm nghệ thuật, hội họa, điêu khắc qua các
thời đại và những cổ vật của các nền văn hoá xa xưa, được trưng bày trong gần 1000 căn phòng lộng lẫy.
Cùng với Viện bảo tàng Louvre của Pháp, Vatican của Ý, Ermitage của Nga đã trở thành 1 trong 3 viện bảo
tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới. Theo tính toán của các chuyên gia, nếu dành 1 phút để chiêm ngưỡng
mỗi hiện vật trong bảo tàng, Quý khách có thể sẽ mất… 25 năm cuộc đời với chế độ lao động ngày làm
việc 8 tiếng.

- Nhà thờ thánh Issac (bên trong) - một trong những biểu tượng của thành phố St Petersburg. Phía ngoài
nhà thờ được trang trí bởi 112 cột đá hoa cương, chiều cao mỗi cột lên tới 15m, khối lượng từ 64-114 tấn.

19h00: Ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại St Petersburg, khách Holiday Inn Moskovskiy Vorota 4 sao hoặc
tương đương.

NGÀY 05: ST.PETERSBURG

(Dùng bữa: trưa, tối)

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn, sau đó quý khách đi thăm:

- Cung Điện Mùa Hè (Peterhof) - cung điện luôn tự hào với mỹ danh - Versailles của nước Nga. Nếu như
Saint Petersburg là thành phố mang trong mình vẻ đẹp lộng lẫy, đồng bộ và cổ kính của các đô thị cổ châu
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Âu thì Cung Điện Mùa Hè chính là nơi kết tinh của sự lộng lẫy, quý phái và sa hoa đó. Tọa lạc trên một
vùng đất rộng hơn 1000 hecta hướng ra vịnh Phần Lan, với những dinh thự nguy nga, vườn ngự uyển rộng
lớn, lại được tô điểm bằng những tượng đồng hình nhân mạ vàng sáng bóng trong các huyền thoại Hy Lạp
cùng những suối nước nhân tạo tuyệtđẹp, Peterhof đã làm xao xuyến bao du khách khi đến thăm mảnh đất
này. Đây chính là nơi nghỉ ngơi mùa hè của các triều đại Nga hoàng, thành phố của các cung điện, công
viên và đài phun nước. Quý khách tham quan quần thể kiến trúc nơi đây Vườn Hạ,Vườn Thượng, với 140
đài phun nước và 37 tượng mạ vàng.

Trưa: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương.

Chiều: Quý khách tiếp tục tham quan:

- Nhà thờ Kazanskiy (hay nhà thờ Đức Mẹ Kazanh) được khởi công xây dựng vào năm 1733 theo lệnh của
hoàng hậu Anna Ioanovna để thể hiện sự tôn kính với Đức Mẹ Kazan.

- Các điểm chụp ảnh ở bên ngoài:

- Tượng Kutuzov - một trong những vị tướng đại tài của nước Nga. Kutuzov sinh tại Saint Petersburg năm
1745. Kutuzov nắm giữ chức vụ toàn quyền St. Petersburg trong những năm 1801-1802. Khi chiến dịch
1812 bùng nổ, Kutuzov lại một lần nữa lên nắm quyền chỉ huy và đóng vai trò chủ chốt trong cuộc chiến
của Nga chống lại Napoleon (trận Borodino).

- Nhà thờ Thượng Huyết.

- Hai ngọn Hải Đăng (ở ngã ba sông)

-  Tượng Nhân Sư Ai Cập 3000 năm tuổi.

 - Chiến hạm Rạng Đông.

Quý khách đi thuyền trên dòng sông Neva, ngắm toàn cảnh thành phố St.Petersburg. Sông Neva là con
sông dài 74 km ở nước Nga, chảy từ hồ Ladoga qua eo đất Karelia và thành phố Sankt-Peterburg vào vịnh
Phần Lan. Đoạn chảy qua Sankt-Peterburg dài 28 km.

19h00: Ăn tối  tại nhà hàng địa phương và nghỉ đêm tại St Petersburg, khách sạn Holiday Inn Moskovskiy
Vorota 4 sao.

NGÀY 06: ST.PETERSBURG

(Dùng bữa: trưa, tối)

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn, sau đó quý khách đi thăm:

- Thành phố Puskin hay còn gọi là thành phố Tsarskoe selo - cách St.Perterburg khoảng 40km - Thành phố
Pushkin  hay còn gọi là Tsarskoye Selo – Hoàng Thôn, nơi dạy dỗ, đào tạo con cháu Sa Hoàng. Thăm Cung
điện Ekaterina - niềm tự hào muôn đời của kiến trúc Nga, biểu tượng cho sự xa hoa của chế độ Nga hoàng -
được xếp hạng là một trong những cung điện lộng lẫy và nguy nga nhất trên thế giới. Ngày nay, là di sản
văn hóa thế giới với Phòng Hổ Phách được mệnh danh là Kì quan thứ tám.

Trưa: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương.

Chiều: Đoàn đi thăm quan khu “dacha” (khu nhà nghỉ ở ngoại ô) - loại nhà nghỉ phổ biến của  người Nga.

- Dacha có từ thời Pi-ốt Đại Đế, nghĩa là “vùng đất được ban tặng”, là phần thưởng của Nga Hoàng cho
người có công. Sau này, phong tục dùng dacha để ở trở thành thói quen của người dân Nga. Họ có nhà
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riêng ở thành phố, dùng dacha để tụ tập bạn bè, nghỉ dưỡng một năm vài lần. Do không dung thường
xuyên nên dacha được xây dựng không quá kiên cố, bên trong chỉ lắp đặt tiện nghi tối thiểu.

- Dacha là một nét văn hoá độc đáo trong đời sống của người dân Xứ sở Bạch dương. Đến với vùng nông
thôn ở Nga, Quý khách sẽ thấy trong lòng thư thái khi dạo bước dọc đường làng, và đó đây là những thảm
cỏ ngút tầm mắt, những cánh đồng lúa mì, hay những bông hoa đồng nội khoe sắc.

- Quý khách có thể chọn hoạt động câu cá để được tĩnh lặng trong thiên nhiên, sau đó trải nghiệm xông hơi
trong nhà tắm Nga với những cành bạch dương thơm hăng hắc trên lưng. Trải nghiệm ngắn ngủi ở khu
dacha sẽ thú vị hơn nữa với bữa tối được thưởng thức món thịt nướng rất đặc trưng của người Nga và cùng
nhau hát những bài hát Nga nổi tiếng đã đi cùng tuổi trẻ của bao người Việt Nam.

Tối: Xe và HDV quay trở về thành phố, nghỉ đêm tại khách sạn Holiday Inn Moskovskiy Vorota 4 sao hoặc
tương đương.

NGÀY 07: ST PETERSBURG - MATXCOVA - TPHCM

(Dùng bữa: trưa, tối)

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn, sau đó quý khách tham quan:

Pháo đài Petropavlovskaya - Chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ bí của pháo đài Petropavlovskaya bên  dòng sông
Neva thơ mộng. Trong lịch sử, pháo đài từng là cứ điểm quân sự có ý nghĩa chiến lược trong việc bảo vệ
thành phố St Petersburg sau khi Pie Đại Đế chiếm được từ quân Thụy Điển. Thăm quan các ngôi mộ của
Peter Đại đế và các vị vua khác của Nga tại pháo đài.

Trưa: Quý khách lên sân bay, làm thủ tục bay về Matxcova. Ăn trưa tại sân bay, sau đó nối chuyến từ
Matxcova về Tp HCM trên chuyến bay SU 292 cất cánh lúc 19h10. Qu  ý khách ăn tối và nghỉ đêm trên
máy bay.

NGÀY 08: TPHCM

(Dùng bữa: trên máy bay)

09h20: Tới sân bay Tân Sơn Nhất, chia tay, kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại và hân hạnh được phục vụ
Quý khách trong các hành trình tiếp theo./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khởi hành 2022 Khách sạn Người lớn Trẻ em (2 - 11t) Trẻ em(< 2t)

Hàng tuần 3 -4 sao 50,900,000 45,810,000 15,270,000

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
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• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
GIÁ TOUR  BAO GỒM

- Vé máy bay theo hành trình: Sài Gòn - Matxcova  - St. Petersburg  - Matxcova - Sài Gòn.

- Thuế sân bay, bảo hiểm hàng không và phụ phí xăng dầu hàng không.

- Phí xin visa.

- Vé tàu cao tốc SAPSAN Matxcova - St. Petersburg (1 chiều).

- Thư mời xin visa Nga.

- Khách sạn 4 sao, 02 khách/phòng (nếu lẻ sẽ ở ghép 3 hoặc nếu không thể ghép được sẽ phải chịu chi phí
phòng đơn).

- Xe ô tô chất lượng đời mới phục vụ đoàn + 01 chai nước/người/ngày theo chương trình ở Nga.

- Các bữa ăn theo chương trình.

- Vé tham quan theo chương trình vào cửa 01 lần.

- Hướng dẫn viên tiếng Việt kinh nghiệm, nhiệt tình theo chương trình tại Nga.

- Hướng dẫn viên đi cùng đoàn từ Việt Nam (với đoàn trên 15 khách).

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM

- Hộ chiếu, chi tiêu cá nhân, chi phí hành lý quá cước.

- Các chi phí phát sinh ngoài chương trình.

- Phụ thu phòng đơn.

- Tiền tip cho HDV & lái xe (mức đề nghị thấp nhất là 7 USD/người/ngày x 8 ngày).

GIÁ TOUR TRẺ EM

- Dưới 2 tuổi: 25%(ngủ chung giường với bố mẹ).

- Từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 80% giá tour (ngủ chung giường với bố mẹ).

- Từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour.

Lưu  ý: Chương trình có thể thay đổi điểm tham quan cho phù hợp với thời tiết, giao thông, lịch đóng cửa
của các điểm tham quan nhưng vẫn đảm bảo đủ theo chương trình.

THỦ TỤC XIN VISA NGA:

- Hộ chiếu gốc còn thời hạn trên 6 tháng kể từ ngày khởi hành và còn ít nhất 2 trang trống để dán visa.

- 2 ảnh 3,5 x 4,5 chụp trên nền phông trắng (ảnh chụp trong vòng 3 tháng so với ngày khởi hành).
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- Cung cấp các thông tin cá nhân và của vợ hoặc chồng: Số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, thông tin công
việc (Tên công ty, địa chỉ công ty, số điện thoại, chức vụ) - có bản thông tin mẫu khai xin visa.

- Thời hạn nộp hồ sơ để xin visa: Ít nhất 40 ngày trước ngày khởi hành.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TOUR và THANH TOÁN:

- Khi có dự định đi du lịch, quý khách vui lòng liên hệ với công ty để được tư vấn miễn phí và có mức giá
tour ưu đãi nhất. Thời gian đăng ký tour càng sớm càng tốt.

- Với những tour phải làm visa, quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ và nộp cho công ty 30 - 40 ngày trước
ngày khởi hành (tùy thuộc vào từng chương trình, từng thời điểm cụ thể). Quý khách sẽ được thông báo cụ
thể khi đăng ký tour.

Việc Quý khách có được cấp visa hay không tùy thuộc vào hồ sơ của Quý khách và quyết định của Đại sứ
quán. Ngay sau khi có kết quả visa, nhân viên công ty sẽ thông báo cho Quý khách và gửi cho quý khách
THÔNG TIN HƯỚNG DẪN DU LỊCH của từng nước cụ thể.

- Đợt 1: Đặt cọc 20.000.000 Đ/ khách khi đăng ký tour để giữ chỗ (Mức đặt cọc tùy theo từng chương trình
cụ thể).

- Đợt 2: Đóng hết số tiền còn lại trước ngày khởi hành 15 ngày (hoặc khi có kết quả visa). Trong trường hợp
có kết quả visa muộn, dưới 15 ngày so với ngày khởi hành, quý khách vui lòng thanh toán theo thời hạn 1
(trước ngày khởi hành 15 ngày).

Trong những trường hợp khách quan như : khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình
của các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì Cty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình
bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những
thiệt hại phát sinh./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com
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