KHÁM PHÁ NƯỚC NGA KỲ VỸ CÙNG
HÀNG KHÔNG QUATAR 5*
MOSCOW – SAINT PETERSBURG
CUNG ĐƯỜNG VÀNG NƯỚC NGA 8 NGÀY: Bay 5 sao, dịch vụ 4 sao
Khởi hành: Đà Nẵng bay chiều.
Ngày khởi hành: 15/06/2019
Code: OUT000204

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
Nước Nga xa xôi mà cũng vô cùng thân thương gần gũi với bao nhiêu thế hệ người Việt
nam lao động, học tập và làm việc tại đây. Đặc biệt với những người chỉ biết nước Nga
qua những vần thơ của Puskin, những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng của Tsaikovsky, mùa
thu vàng của danh họa Levitan…thì đều ao ước có một lần được đặt chân đến Nga- “đất
nước của Putin” ngày nay.
Chương trình PHIÊN BẢN MỚI 2019- Cung đường Vàng nước Nga đặc sắc – chất lượng
sẽ mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm thú vị với những điểm tham quan
như :
 MOSCOW – Thủ đô của nước Nga mang vẻ đẹp quyến rũ, lưu giữ nhiều giá trị văn
hóa, nghệ thuật và lịch sử nước Nga. Đây cũng là thành phố lớn nhất Châu Âu, với
13 triệu dân. Moscow xinh đẹp, bình yên, cổ kính pha lẫn chút hiện đại, năng động
quyến rũ đến lạ thường. Nơi hội tụ những công trình kiến trúc kiệt tác nghệ thuật
và là niềm tự hào nước Nga như: Điện Kremlin, kiệt tác nghệ thuật kiến trúc được
Unesco công nhận di sản thế giới Quảng trường Đỏ và Nhà thờ ở Kolomenskoye,
công viên Chiến thắng, Khải Hoàn Môn...
 SAINT PETERSBURG cố đô phương Bắc nằm bên bờ sông Neva thơ mộng, với
những cung điện lộng lẫy, nhà thờ độc đáo và lịch sử phong phú ! St. Petersburg
trở thành một điểm đến vô cùng lý tưởng cho du khách. Những điểm đến tuyệt vời

đó là: Cung điện Mùa Đông, cung điện Mùa Hè, cung điện Mùa Thu, nhà thờ
Savior on Spilled Blood, cầu mở Palace Bridge
 Du thuyền trên dòng sông Neva thơ mộng ngắm cảnh đẹp tuyệt vời của St.
Petersburg- thành phố được World Travel Awards trao giải thưởng là « điểm du
lịch hàng đầu châu Âu »!
 Trải nghiệm hàng không QATAR 5 sao bay đến cả Moscow và Saint PetersBurg
tiện lợi hành trình so với các hãng bay khác, Tàu điện ngầm phương tiện giao
thông hàng đầu thế giới .
 Khám phá Văn hóa Nga qua thăm Trang trại của người Nga, mặc áo truyền thống
Nga, Học làm bánh Nga ; Tắm hơi kiểu Nga, thăm chợ Izmailovo Vernissage đặc
sắc.
 Thiên đường hàng Nga giá rẻ mà chất lượng tại các Trung tâm thương mại nổi
tiếng;
 Khách sạn 4 sao đẳng cấp, thực đơn ăn uống kết hợp hài hòa các món Nga, món
Việt Nam để phù hợp với người Việt; Bảo hiểm du lịch CHUBB với giá trị bồi
thường tối đa giá trị 47.000 USD
Chúng tôi cam kết mang lại một chuyến đi ý nghĩa và nhiều giá trị hơn cả sự mong đợi
của Quý khách

Ngày 01
Ngày 02
Ngày 03
Ngày 04
Ngày 05
Ngày 06
Ngày 07
Ngày 08

LỊCH TRÌNH TÓM TẮT
Đà Năng- Moscow ( Bay 5*Qatar) Ăn ngủ trên máy bay
Ăn 3 bữa, ngủ khách sạn 4*
Moscow – tham quan
Ăn 3 bữa, ngủ khách sạn 4*
Moscow – trải nghiệm
Ăn 3 bữa, ngủ khách sạn 4*
Moscow – trang trại
Moscow – Saint Peterburg (tàu Ăn 3 bữa, ngủ khách sạn 4*
nhanh)
Ăn 3 bữa, ngủ khách sạn 4*
Saint Peterburg- tham quan
Ăn 3 bữa, ngủ trên máy bay
Saint Peterburg- lên máy bay
Ăn trên máy bay
Bay về Đà Nẵng

LỊCH BAY VÀ LỊCH TRÌNH CHI TIẾT:

DAD – DOH: 00.50 – 05.20 / DOH – DME: 6.55 – 12.15

LED – DOH: 23.20 – 05.40 / DOH – DAD: 07.15 – 18.05
Ngày 1: Đà Nẵng – Lên máy bay đi Moscow (Ăn trên máy bay)

22h00: Hướng dẫn viên đón Quý khách tại sân bay Đà Nẵng, làm thủ tục đáp chuyến
bay đi QR 995 đi Doha 00:50 –05:20.


( Đoàn ăn tối và nghỉ đêm trên máy bay của hãng hàng không 5 sao với dịch vụ và
tiện ích; ghế rộng, ngả nghiêng, chỗ để chân rộng );
Ngày 2: MOSCOW (Ăn 3 bữa)


05:20: Máy bay hạ cánh tại DOHA, nối chuyến QR223 đi Moscow (lúc 06:55).

12:15 : Đến Moscow, nhập cảnh vào Nga

Sau đó xe đưa đoàn về nhà hàng ăn trưa// nhận phòng khách sạn .

Chiều: Đoàn đi bộ thăm Điện Kremlin thu nhỏ - khu chợ Izmailovo Vernissage
thường được gọi là Vernissage- một địa điểm mua hàng lưu niệm nổi tiếng tại Moscow. Du
khách có thể tìm mua rất nhiều món đồ mang đậm nét văn hoá Nga ở đây, từ búp bê
matreshka đến những máy hát cổ, từ những chiếc đồng hổ cổ đến những bức tranh đậm nét
họa Nga. Izmailovo bán đủ các thứ đồ lưu niệm, thủ công, đồ cổ, các tác phẩm nghệ thuật.
Izmailivo không chỉ là một quần thể tham quan và mua sắm, mà còn là một địa điểm văn hóa
đặc sắc đậm chất Nga, được gọi là "Moscow thu nhỏ" để du khách chiêm ngưỡng, thưởng
thức và cảm thấy rất thú vị; Izmailovo Vernissage thể hiện một nước Nga đầy màu sắc

Ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm khách sạn 4 sao.
Ngày 3 : Moscow – Những công trình kỳ vỹ (Ăn 3 bữa)


Ăn sáng

Đoàn bắt đầu tour tại Metro- hệ thống cung điện ngầm trong lòng đất. 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. Họ góp phần dựng lên
những cung điện nguy nga dưới lòng đất. Hệ thống tàu điện ngầm Moscow được khai trương
vào năm 1935 với 11 km đường ray và 13 trạm tàu. Tính đến năm 2012, Moscow đã có 188
nhà ga với tổng chiều dài 313,1 km. Có thể gọi tầu điện ngầm Moscow là hệ thống huyết
mạch lớn của một siêu đô thị. Hàng ngày có hơn 7 triệu lượt khách sử dụng dịch vụ giao
thông này.

Quảng trường Đỏ- ngắm toàn cảnh bên ngoài các công trình kiến trúc nổi tiếng được
coi là huyền thoại khu vực Quảng trường Đỏ: Là quảng trường nổi tiếng nhất của Nga được
UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1991. Quảng trường là nơi diễn ra lễ đăng quang
của các Sa Hoàng trong quá khứ và các nghi lễ quan trọng của chính quyền Nga.

Điện Kremlin – nơi ở và làm việc của các Sa Hoàng trước đây & Tổng thống Nga
Putin hiện tại. Tại đây, quý khách có thể tham quan các công trình gắn liền với nhiều kỷ lục
khác nhau: Thần Công Vua– khẩu thần công lớn nhất thế giới, Chuông Hoàng Đế- quả
chuông nặng nhất, các nhà thờ cổ với kiến trúc vô cùng độc đáo là đặc trưng của chính thống
giáo Nga....

Nhà thờ Thánh Basil- Nhà thờ được xây dựng từ năm 1555 trong 11 năm mới được
hoàn thành- Kiến trúc nổi tiếng với tám ngôi tháp chóp hình củ hành tượng trưng cho tám lần
chiến thắng quân Mông Cổ. Sau này người ta xây thêm tòa tháp thứ 9 là nơi chứa hài cốt
thánh Basil - Linh mục Chính thống giáo người Nga. Vì thế Nhà thờ còn có tên “Nhà thờ
thánh Basil”. Nhà thờ nằm ở phía nam của Quảng trường Đỏ.

Lăng Lênin- Lenin Mausoleum- nơi bảo quản và lưu giữ thi hài của Vladimir Ilyich
Lenin- người cha nước Nga Xô Viết. Lăng là công trình xây dựng mới nhất tại trung tâm
Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moskva của Nga (thăm quan bên ngoài) ;

Tiếp theo, đoàn dạo bộ trên phố cổ Arbat để mua quà lưu niệm như Búp bê
Matrioska...

Đoàn ăn trưa tại nhà hàng Nga trong khu vực quảng trường Đỏ;

Mua sắm tại Siêu thị ngầm hoặc tham quan khu mua sắm GUM. Quý khách ăn tối tại
nhà hàng Việt Nam Sông Lam, Nghỉ đêm khách sạn 4 sao
Ngày 4: Moscow – Tham quan trang trại – Bảo tàng (Ăn 3 bữa)



Ăn sáng


Xe đưa đoàn đến thăm một làng thuần túy văn hóa Nga để tìm hiểu đời sống của
người dân ở đây. Quý khách sẽ được mặc thử trang phục Nga, tự tay làm bánh và thưởng
thức bánh. Được thăm quan khu vườn xinh xắn với nhiều hoa trái của người dân ở đây, mùa
nào thức nấy sẽ được thưởng thức các hoa quả tại vườn. Quý khách sẽ được tắm hơi theo
đúng truyền thống của người dân Nga để hiểu vì sao giữa mùa đông lạnh lẽo, người dân ở
đây vẫn mặc phong phanh mà không bị cảm lạnh. Sau khi tắm hơi, quý khách sẽ được thưởng
thức bữa ăn trưa tại đây với món thịt nướng nổi tiếng của ẩm thực Nga.

Sau bữa trưa quý khách xe và hướng dẫn viên đưa đoàn tham quan công viên táo
Kolomenskoe – nơi đã từng là khu dinh thự của Sa hoàng. Tại đây, Quý khách có thể tham
quan một số thắng cảnh hoặc dạo bước, chụp ảnh với cảnh sắc nên thơ của công viên táo
(Mùa xuân, hoa táo bừng lên màu trắng, đầu hè táo bắt đầu kết trái, mùa thu táo sai trĩu cành.
Quý khách có thể tham gia chụp ảnh, hái táo …. trong công viên).

Tham quan Bảo tàng Bức tranh tròn Borodino – nơi lưu giữ bức tranh khổng lồ diễn
tả trận chiến lịch sử giữa hai danh tướng nổi tiếng thế giới là Kutuzop và Napoleon, là trận
đánh quyết định cho chiến thắng của quân Nga dưới sự chỉ huy của tướng Kutuzop chống lại
quân Napoleon xâm lược năm 1812. Bức tranh được vẽ bởi họa sĩ Franz Roubaud. Canvas có
độ dài 115m và cao 15m. ( Trường hợp Bảo tàng tu sửa sẽ thăm Viện bảo tàng Chiến thắng)

Quý khách tự do shopping tại trung tâm thương mại để mua các mặt hàng đặc trưng
của nước Nga: cá hồi, cánh ngỗng, đồ da,…

Ăn tối tại nhà hàng Việt Nem:
Ngày 5: Moscow – Saint Peterburg (Tàu cao tốc) (Ăn 3 bữa)

Ăn sáng tự chọn tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng.

08:00 Đoàn khởi hành ra ga, đáp chuyến tàu đi tp St.Peterburg. Sapsan – khởi hành
09h10
13:10 Tàu đến Saint PeterBurg, Xe và hdv đón đoàn đi ăn trưa.

Chiều: Xe đưa đoàn tham quan Đài tưởng niệm Catherine Đại Đế, quảng trường
Palace, tòa nhà trụ sở Bộ Tổng tham mưu, cột Alexander, khu vườn Alexander , quảng
trường Senate, đảo Vaxiliev, trường ĐH Saint…

Chụp ảnh tại nhà thờ Thượng Thuyết; Ăn tối.

Nghỉ đêm khách sạn 4 sao.
Ngày 6: Saint – Peterburg (Ăn 3 bữa)


Ăn sáng:

Đoàn đi thăm Cung điện Mùa Thu -(Catherine Palace): Niềm tự hào muôn đời của
kiến trúc Nga- Ekaterina là biểu tượng cho sự xa hoa của chế độ Nga hoàng, được xếp hạng
một trong những cung điện lộng lẫy và nguy nga nhất thế giới. Cung điện có căn phòng được
xem như là kỳ quan thứ tám của nhân loại với nguyên liệu là Hổ phách mà vào thế kỷ XVIII,
nó đắt hơn vàng gấp mười hai lần;

Đoàn ăn trưa tại nhà hàng Nga Khlebnhikov Menu:

Xe và HDV đưa đoàn đi thành phố Peterhof, tham quan Cung Điện Mùa Hè (cách
Saint Petersburg 50km) - cung điện luôn tự hào với mỹ danh Versailles của nước Nga. Đây
chính là nơi nghỉ ngơi mùa hè của các triều đại Nga hoàng ...

Đi dạo ở Thượng Uyển, Hạ Uyển. Đặc biệt, với hệ thống 3 thác nước, 144 đài phun
nước muôn hình muôn vẻ, độc nhất vô nhị trên thế giới, Peterhof được mệnh danh là “Thủ đô
của các đài phun nước”

Đoàn tiếp tục tham quan nhà thờ Issac – một trong các nhà thờ đẹp nhất thế giới, nơi
thần hộ mệnh của người đã sáng lập ra thành phố Saint Peter

Đoàn du thuyền ngắm thành phố trên sông Neva ngắm cảnh thành phố đẹp nhất thế
giới dọc hai bờ sông ngắm cảnh Hoàng hôn.)

Ăn tối tại nhà hang Pho và Roll;Nghỉ đêm tại khách sạn 4 sao tại Saint Petersburg
Ngày 7: Saint Peterburg – Lên máy bay (Ăn 3 bữa)


08:00: Ăn sáng tự chọn tại khách sạn.

Quý khách có cơ hội trải nghiệm giao thông cộng cộng tại Saint Petersburg cùng với
HDV đi tham quan: Cung điện Mùa Đông ở St Petersburg - là một trong những công trình
mang tính chất bước ngoặt trong lịch sử, địa điểm của những biến cố đánh dấu từng thời kỳ
lịch sử từ thế kỷ 18 đến cuối thế kỷ 20. Hiện nay là Bảo tàng di sản quốc gia Hermitage trong
Cung điện Mùa Đông, được thành lập năm 1764, được xếp hạng thứ nhì trên thế giới, chỉ sau
Viện bảo tàng Louvre ở Pháp. Đây là nơi chứa một kho tàng đồ sộ về văn hóa và mỹ thuật
của Nga và Châu Âu, là nơi lưu giữ 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 hóa xa xưa.

Chụp ảnh tại Quảng trường Cung điện.

Ăn trưa tại nhà hàng :


Đoàn du thuyền ngắm thành phố trên sông Neva ngắm cảnh thành phố đẹp nhất thế
giới dọc hai bờ sông ngắm cảnh Hoàng hôn.)

Chiều: Đoàn mua sắm các mặt hàng lưu niệm và tại cửa hàng sôcôla. Ăn tối tại nhà
hàng.

20H00: xe và hướng dẫn viên đưa đoàn ra sân bay khởi hành ra sân bay về DOHA
trên chuyến bay QR282 lúc 23:20 -05:40/ (ngủ đêm trên máy bay)
Ngày 8: Doha – TP Đà Nẵng (Ăn 3 bữa)

5:40: Tới Doha, Quý khách mua sắm hàng miễn thuế tại sân bay;

06: 20’ Di chuyển ra cửa máy bay, Tiếp tục nối chuyến bay QR994 (07:15-18:05)
khởi hành về TP Đà Nẵng. Ăn sáng và ăn trưa trên máy bay

18:05: Máy bay hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng, Hướng dẫn viên chia tay đoàn, kết thúc
chuyến đi Khám phá nước Nga kỳ vỹ.

Tháng
Ngày
Khởi
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LỊCH KHỞI HÀNH TOUR
4
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13
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5
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GIÁ TRỌN GÓI: KHỞI HÀNH TỪ ĐÀ NẴNG
KHỞI HÀNH

NGƯỜI LỚN

TRẺ EM (2-11)

PHỤ PHÍ PHÒNG
ĐƠN (nếu có)

4/2 (30 TẾT)

41.900.000

36.900.000

7.000.000

11,16,18,23/3

43.900.000

37.500.000

7.000.000

13, 22/4

46.900.000

40.000.000

7.500.000

29/4

48.900.000

41.500.000

7.500.000

46.900.000

40.000.000

7.500.000

48.900.000

41.500.000

7.500.000

46.900.000

40.000.000

7.500.000

43.900.000

37.500.000

7.000.000

13, 25/5
8, 15, 22/6
27/7
10, 19/8
14, 28/9
5, 14/10
21/10, 4/11

GIÁ DỊCH VỤ BAO GỒM:

Vé máy bay khứ hồi quốc tế: Đà Nẵng –Moscow// Saint Petersburg – Đà Nẵng (hàng
không 5* Qatar away), phụ thu nhiên liệu và thuế hàng không các nước.

Vé tàu cao tốc từ Moscow- Saint Petersburg

Du thuyền trên sông Neva vào buổi sáng, hoặc chiều;

Tham trang trại người Nga// thưởng thức Tắm hơi// ăn thịt nướng!

Khách sạn 4 * tại Moscow và tại Saint Petersburg: 2 người/phòng (lẻ ngủ ghép 3).

Các bữa ăn: mức ăn 15- 20 USD/1 khách 1 bữa chính ( 1 Bữa lẩu cá Tầm)

Vé thắng cảnh vào cửa 01 lần các điểm tham quan: 3 cung điện (riêng cung điện mùa
Hè chỉ vào khu vực Đài phun nước )

Vận chuyển theo chương trình (xe du lịch theo tiêu chuẩn Quốc tế) + trải nghiệm tàu
điện ngầm- Phương tiện công cộng đặc sắc tại Nga;

Hướng dẫn viên tiếng Việt kinh nghiệm, nhiệt tình suốt tuyến

Hướng dẫn viên địa phương tiếng Nga hoặc tiếng Anh.

Nước uống tiêu chuẩn 01 chai/người/ngày.

Visa nhập cảnh vào Nga

Bảo hiểm du lịch mức 47.000USD. Quà tặng du lịch: mũ du lịch và quà tặng kỷ niệm.
GIÁ KHÔNG BAO GỒM:

Chi phí cá nhân ngoài chương trình; ngủ phòng đơn; Hộ chiếu

Tiền tip cho hướng dẫn viên địa phương và lái xe (7 USD/khách/ ngày )

Hành lý quá cước theo quy định hàng không;

Chi phí xem Bale hoặc các show diễn khác;
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:

Nộp hồ sơ theo yêu cầu của Đại Sứ Quán Nga, trước ngày đi tối thiểu 35 ngày.

Đặt cọc 20 triệu/khách (khi làm visa thì phải có cọc vé, hóa đơn tiền phòng )

Lệ phí không hoàn lại: 5.000.000VNĐ (trong trường hợp visa của Quý khách bị Sứ
quán từ chối vì bất kỳ lý do nào)

Trường hợp Quý khách đã được visa mà không tiếp tục tham gia tour vì bất cứ lý do
nào thì số tiền đặt cọc 20 triệu sẽ không được hoàn lại.

Đối với Việt Kiều có visa vào Việt Nam một lần phải làm visa cửa khẩu nhập lại Việt
Nam nộp thêm chi phí là 60USD
ĐIỀU KIỆN HOÃN, HỦY DỊCH VỤ:

Trước 30 ngày: 30 % tổng giá trị tour

Trước 20-29 ngày: 50 % tổng giá trị tour

Trong vòng 10 - 19 ngày: 70 % tổng giá trị tour

Trong vòng 05 - 09 ngày: 85 % tổng giá trị tour

Trong vòng 24h – 04 ngày: 100% tổng giá trị tour

GHI CHÚ: Chương trình chính thức được xác nhận trước ngày khởi hành 1-3 ngày.

Lịch trình có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình thời tiết, giao thông, chuyến
bay….nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan.

Giá có thể thay đổi nếu thay đổi mức phụ thu nhiên liệu và lệ phí sân bay ở các nơi…
HƯỚNG DẪN HỒ SƠ XIN VISA DU LỊCH NGA
1/ Hộ chiếu : Hộ chiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, các trang không bị rách rời, không có dấu
hiệu giả mạo.Hộ chiếu còn thời hạn ít nhất là 6 tháng, có chữ ký của khách trên hộ chiếu.
2/ Ảnh : 02 ảnh kích thước 3,5 * 4,5 cm
(ảnh gốc, không nhận ảnh chụp nghiêng, đội mũ và đeo kính đen, chụp trong vòng 6
tháng gần nhất : Không cung cấp ảnh qua chỉnh sửa, hoặc trang điểm quá đậm, Thông
tin về ảnh mà khác người thật sẽ gây phiền hà khi nhập cảnh cho cá nhân và cho cả đoàn ; Vì
vậy rất mong quý khách cung cấp ảnh mới chụp và ảnh thật !
3/ Bản khai xin cấp visa : theo mẫu (tiếng Nga hoặc tiếng Anh): công ty du lịch chuẩn bị.
4/ Tờ khai bổ sung: Cá nhân tự khai theo mẫu (đính kèm)
5/ Các loại giấy tờ bắt buộc khác: Công ty du lịch chuẩn bị.
6/ Lưu ý: Thời gian nộp hồ sơ tối thiểu trước ngày khởi hành 35 ngày.
(Có thể nộp muộn hơn, nhưng cần có ảnh chụp mặt hộ chiếu trước để xin thư mời)
« Sự hài lòng của quý khách là đích đến của chúng tôi »

