
 
 

CÔNG TY TNHH HTS INTERNATIONAL TRAVEL– HTS INTERNATIONAL TRAVEL 
VĂN PHÒNG 01: Villa Lapaloma, 01 Hòn Chồng, Nha Trang, Khánh Hòa 

   VĂN PHÒNG 02 : 274/52 đường 23/10, TP Nha Trang, Khánh Hòa 
HOTLINE: (0918).97.79.68  

DU	LỊCH	NƯỚC	NGA 
 
	

	
	
	
	
	

 Phương tiện: Hàng không Vietnam Airlines & Aeroflot Airlines 
 Ngày khởi hành dự kiến: 9/2022 
 Thời gian: 8 ngày 7 đêm 

Giới thiệu Tour : 
ü Cùng HTS International Travel đến với nước Nga xinh đẹp, một quốc gia có lịch sử lâu đời và 

truyền thống văn hóa nghệ thuật độc đáo. Quý khách sẽ được chìm đắm trong những lâu đài, 
những cung điện nguy nga hay các công trình kiến trúc vĩ đại, những địa danh đã đi vào lịch sử 
nhân loại: Quảng Trường Đỏ, Điện Kremlin, Cung điện Gỗ của Sa Hoàng Nga, Cung điện Mùa 
Đông, Cung điện Ekaterina.…và hòa mình vào cuộc sống thường nhật yêu đời của người Nga.    

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
NGÀY 1: NHA TRANG – HÀ NỘI - MATXCOVA      (Ăn sáng, trưa, tối) 
04h00: Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn: Văn Phòng HTS International Travel. 

Đoàn di chuyển ra sân bay Cam Ranh, làm thủ tục đáp chuyến đi Nội Bài lúc 07h15. Đến sân 
bay, đoàn làm thủ tục đáp chuyến đi Matxcova lúc 10h45.  

16h35: Hạ cánh tại sân bay Sheremetyevo, Matxcova. Quý khách làm thủ tục nhập cảnh. Sau đó xe và 
hướng dẫn viên đón khách, đưa về trung tâm thành phố.  

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại Matxcova. 
NGÀY 2: THAM QUAN MATXCOVA      (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Xe đón đoàn tham quan: 

Quảng trường đỏ ngắm toàn cảnh bên ngoài các công trình kiến trúc trên Quảng trường Đỏ. 
Điện Kremlin là nơi ở và làm việc của các Sa Hoàng trước đây & Tổng thống Nga Putin hiện tại. 
Vườn Alexandrovskiy và Lăng Lênin (chụp ảnh bên ngoài). 
Nhà thờ thánh Basil còn được biết đến dưới cái tên là “Nhà thờ chính tòa Thánh Vasily hiển 
phúc” tọa lạc tại Quảng Trường Đỏ và đẹp rực rỡ như lâu đài cổ tích. Khởi công vào năm 1555, 
công trình phải mất 11 năm, tức là đến tận năm 1561 mới hoàn thành. Đây là một trong 7 kỳ 
quan hấp dẫn du khách nhất của nước Nga (chụp ảnh bên ngoài). 
Tham quan, mua sắm tại trung tâm thương mại GUM. 



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

Sau đó, đoàn tham quan Công viên VDNKH (Khu triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân) là 
một trung tâm triển lãm lớn ở Matxcova được xây dựng trong thời Xô Viết. Đây là địa điểm với 
lịch sử phong phú, từng là một trong những trung tâm văn hóa nổi bật của thủ đô. Đặc biệt, quý 
khách có thể chụp ảnh với đài phun nước huyền thoại với 16 cô gái mạ vàng rực rỡ tượng trưng 
cho 16 nước cộng hoà của Liên Xô thuở nào. 
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. 

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại Matxcova. 
NGÀY 3:  THAM QUAN MATXCOVA      (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Khởi hành tham quan:  

Phố cổ Arbat một trong những con phố cổ kính nhất Matxcova. Ở đây không có những toà nhà 
cao tầng hiện đại, chỉ có những ngôi nhà với những kiến trúc mặt tiền mang phong cách riêng. 
Và phố cổ này không có xe cộ đi lại ồn ào. 
Khải Hoàn Môn được xây dựng nhằm tôn vinh chiến thắng quân sự oai hùng. Du khách có thể 
chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc và những phù điêu của di tích (chụp ảnh bên ngoài). 

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

 Quý khách tự do mua sắm tại Trung tâm thương mại. 
Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại Matxcova. 
NGÀY 4: MATXCOVA - ST.PETERSBURG     (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và trả phòng. Khởi hành tham quan: 

Công Viên Kolomensk nơi có lâu đài Kremlin bằng gỗ của Sa Hoàng Aleksey Mikhailovich. 
Đồi Lê Nin và bên ngoài trường đại học Lomonoxop (hay còn gọi là MGU) trường đại học đầu 
tiên của nước Nga. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 
Nhà thờ Chúa cứu thế là nhà thờ trung tâm của Giáo hội Chính Thống Nga và cũng là nhà thờ 
Chính Thống giáo cao nhất và lớn nhất trên thế giới với sức chứa khổng lồ lên tới 1 vạn người. 

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & xe đưa đoàn ra ga khởi hành đi St.Petersburg. Nghỉ đêm trên tàu. 
NGÀY 5: THAM QUAN ST.PETERSBURG     (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Đến ga St. Petersburg, quý khách ăn sáng với món Phở Việt Nam. Sau đó, khởi hành tham quan: 

Cung điện Mùa đông với Viện bảo tàng tranh nổi tiếng nhất nước Nga Hermitage 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. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  
 Xe tiếp tục, đưa đoàn về khách sạn nhận phòng tự do nghỉ ngơi. 



 
 
Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng & nhận phòng nghỉ ngơi tại St.Petersburg. 
NGÀY 6: THAM QUAN ST.PETERSBURG     (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Quý khách bắt đầu tham quan: 

Thành phố Puskin hay còn gọi là thành phố Tsarskoe Selo, cách St. Perterburg khoảng 40 km. 
Đây là 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. 
Nhà thờ Kazanskiy (hay nhà thờ Đức Mẹ Kazan) được khởi công xây dựng vào năm 1733, theo 
lệnh của hoàng hậu Anna Ioannovna để thể hiện sự tôn kính với Đức Mẹ Kazan. 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  
 Đoàn đi thăm quan khu Datra loại nhà nghỉ phổ biến của  người Nga. Datra nghĩa là vùng đất 

được ban tặng, là phần thưởng của Nga Hoàng cho người có công. Sau này, phong tục dùng 
datra để ở trở thành thói quen của người dân Nga. Họ có nhà riêng ở thành phố, dùng datra để tụ 
tập bạn bè, nghỉ dưỡng một năm vài lần. Quý khách có thể chọn hoạt động: xông hơi trong nhà 
tắm Nga, với những cành bạch dương thơm. 

Tối: Dùng bữa tối với 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. Nghỉ ngơi tại St.Petersburg 

NGÀY 7: ST.PETERSBURG -  MATXCOVA - HÀ NỘI   (Ăn sáng, trưa, tối) 
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và trả phòng. Khởi hành tham quan: 

Tượng Kutuzov một trong những vị tướng đại tài của nước Nga. Kutuzov sinh tại Saint 
Petersburg năm 1745 và 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 là một nhà thờ với kiến trúc độc đáo, nằm ở ngay trung tâm thành phố 
Saint Petersburg. Sau đó, tham quan Hai ngọn Hải Đăng và Chiến hạm Rạng Đông. 

Trưa: Xe và HDV đưa đoàn ra sân bay ăn trưa và thủ tục đáp chuyến bay về Matxcova. 
Đến sân bay Matxcova, đoàn làm thủ tục nối chuyến về lại Nội Bài lúc 19h25. Đoàn dùng bữa 
tối và nghỉ đêm trên máy bay. 

NGÀY 8: HÀ NỘI – NHA TRANG       (Ăn sáng)  
08h25: Đoàn về đến sân bay Nội Bài, quý khách làm thủ tục nhập cảnh và nhận lại hành lý cá nhân. 

Dùng bữa sáng & tiếp tục làm thủ tục nối chuyến bay về Cam Ranh. 
11h30: Đến sân bay Cam Ranh. Xe và hướng dẫn viên đưa đoàn về lại điểm hẹn ban đầu ở Nha Trang. 
	

Kết	thúc	chương	trình	du	lịch	Nga.	Chào	tạm	biệt!	
*Vé trẻ em: 
• Trẻ em dưới 2 tuổi  : 30% giá của người lớn (bé ngủ chung giường với Bố Mẹ). 
• Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi : 80% giá của người lớn (bé ngủ chung giường với Bố Mẹ). 

   : 90% giá của người lớn (bé có giường riêng). 
• Trẻ em từ 12 tuổi trở lên  : 100% giá của người lớn  

* Giá tour bao gồm: 
• Visa nhập cảnh Nga. 
• Vé máy bay khứ hồi - Thuế sân bay 2 đầu, phụ phí nhiên liệu và phí an ninh.  



 
 
• Khách sạn 3 sao (2 người/phòng, trường hợp có lẻ nam hoặc nữ thì ở phòng 3 người), có bao gồm 

các bữa ăn trong chương trình. 
• Hướng dẫn HTS International Travel đi suốt tuyến & Hướng dẫn địa phương.  
• Xe đưa đón và tham quan theo chương trình 
• Bảo hiểm du lịch suốt tuyến. 
• Quà lưu niệm của HTS International Travel: mũ kaki, tag hành lí, túi xách kéo cao cấp.  

* Giá tour không bao gồm: 
• Lệ phí làm passport. 
• Chi phí phỏng vấn Visa tại Tp. Hồ Chí Minh & Hà Nội. 
• Các chương trình tự chọn, nước uống, giặt ủi, điện thoại, hành lý quá cước theo quy định của hàng 

không... 
• Các chi phí cá nhân khác của khách ngoài chương trình.  
• Tiền bồi dưỡng cho HDV và tài xế. 

 
THÔNG TIN HƯỚNG DẪN 

• Sau khi xuất vé máy bay, nếu quý khách báo hủy tour, quý khách vui lòng nộp lệ phí là: 90% giá 
tour. 

• Nếu quý khách báo hủy tour  trong vòng 24 giờ trước ngày đi, quý khách vui lòng nộp lệ phí là: 
100% giá tour. 

• Lãnh sự Nga sẽ cấp visa với thời hạn đúng theo lịch đi của đoàn. Nếu quý khách muốn ở lại thêm 
vui lòng thông báo với nhân viên quầy khi nộp hồ sơ.  

• Trong trường hợp không đủ số lượng khách (tối thiểu 15 khách) được cấp visa Nga, HTS 
International Travel  sẽ dời ngày khởi hành vào thời gian khác.  

* Lưu ý:  
• Quý khách từ 76 tuổi trở lên vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour). 
• Quý khách từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch nước ngoài 

của Bác sĩ và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi theo. 
• Chương trình có thể thay đổi tuỳ tình hình chuyến bay, khách sạn tại Nga và được xác nhận chính 

thức vào ngày họp đoàn, trước ngày khởi hành 2-3 ngày. Các điểm tham quan có thể không theo thứ 
tự trong chương trình. 

• Hộ chiếu (Passport) của quý khách phải còn thời hạn trên 6 tháng kể từ ngày về. 
• Sau khi đóng tiền, nếu quý khách muốn hủy tour, vui lòng đem CMND & hóa đơn đã đóng tiền đến 

ngay Văn phòng Cty để làm thủ tục hủy tour. Cty không nhận khách báo hủy qua điện thoại. 
• HTS International Travel không nhận khách có thai từ 5 tháng trở lên tham gia các tour du lịch nước 

ngoài. 
• Trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, đình công, bạo động, phá hoại, chiến tranh, 

dịch bệnh, chuyến bay bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật…..dẫn đến tour không thể 
thực hiện tiếp tục được, HTS International Travel sẽ hoàn trả lại tiền tour cho quý khách sau khi đã 
trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa,… và không chịu trách nhiệm bồi thường 
thêm bất kỳ chi phí nào khác. 

• Trong trường hợp chỉ có 1 khách (người lớn) đi với 1 bé (dưới 12 tuổi), quý khách vui lòng đóng 
tiền tour cho Bé ngủ giường riêng.  

 
 


