
 

  



 

 

                                                  Thời gian: 08 NGÀY 07 ĐÊM 
                                             Khởi hành dự kiến:  
 

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành 
 
Golden Star Travel hân hạnh được đồng hành cùng Quý khách hàng đến thăm đất nước Nga rộng lớn và xinh 

đẹp. Quý khách không những được hòa mình những đêm trắng vào mùa hè, những sắc thu vàng quyến rũ, những 

bài dân ca trữ tình mà còn được tiếp xúc với con người Nga hiền lành, hiếu khách. Chiêm ngưỡng những hàng 

Bạch Dương xanh tốt, đến rừng thông bao la, đến các dòng sông thơ mộng hữu tình, đến một Matxcova lộng lẫy 

mà sâu lắng, một Saint Petersburg cổ kính nổi tiếng với những nhà thờ mái vòm đượm màu thời gian. Đã bao 

người dù đã rời xa nước Nga nhưng vẫn vẹn nguyên tình cảm sâu đậm dành cho đất nước xinh đẹp này và muốn 

trở lại để một lần nữa quay ngược dòng thời gian, tìm lại ký ức. 

 

 Điểm nổi bật 

 Du thuyền trên dòng sông Neva thơ mộng 

 Trải nghiệm tàu cao tốc sapsan từ Moscow đến Saint Peterburg 

 Thưởng ngoạn hiện tượng đặc biệt Đêm Trắng nước Nga với nhiều lễ hội, sự kiện độc đáo (từ giữa tháng 

5 đến cuối tháng 7) 

 Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao  

 Bao đậu visa 99% khi đăng ký tour tại công ty 

 

NGÀY 1: TP. HCM -  MOSCOW                                                                                       (Ăn tối) 

 
Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất – Ga đi quốc tế. Trưởng đoàn 

Golden Star Travel đón và hỗ trợ quý khách làm thủ tục đón chuyến bay đi 

Moscow – Nga. Chuyến bay dự kiến: SU293E    SGN - SVO    10:55   

17:10  (Ăn trưa trên máy bay) 

Đến sân bay quốc tế Sheremetyevo, xe và HDV địa phương đón Quý khách 

đi ăn tối. 

Nghỉ đêm tại khách sạn 4* địa phương Moscow. 

  

 



 

 

 

Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Sau đó, đoàn khởi hành bắt đầu hành trình 

tham quan Moscow: 

 Trang viên Kolomenskoe: Nơi đây không chỉ là công viên thuần 

túy, mà còn là trang trại và bảo tàng với công trình kiến trúc nhà gỗ 

cổ, những nhà thờ cổ kính bên dòng sông uốn lượn, đặc biệt là cung 

điện bằng gỗ của Sa hoàng Aleksey. 

 Bảo tàng Chiến thắng (Bảo tàng trung ương Chiến tranh Vệ 

quốc Vĩ đại): Một Tổng hợp công trình tưởng niệm độc đáo, mang 

sứ mệnh tưởng nhớ mãi mãi sự anh hùng và dũng cảm của những 

người lính Xô-viết. 

 Công viên Chiến Thắng: Nơi đây mang ý nghĩa lịch sử to lớn, 

tượng trưng cho chiến thắng của dân tộc Nga trước Đức Quốc Xã. 

 Cổng Khải Hoàn Môn: Đây là công trình tôn vinh cuộc Chiến 

tranh Yêu nước chống lại Napoleon năm 1812. 

 Đồi chim sẻ: Một trong những điểm cao nhất ở Matxcova. Từ trên 

đỉnh đồi, cách mặt sông 85m ta sẽ có được cái nhìn toàn cảnh thành 

phố rất đẹp. 

 Tượng đài Hồ Chí Minh: Tượng đài không chỉ là một tác phẩm 

nghệ thuật mà nó còn là nhân chứng biểu đạt của tình hữu nghị Việt 

- Xô. 

 Trường đại học tổng hợp quốc gia Lô-mô-nô-xốp là trường đại 

học lớn nhất và lâu đời nhất ở Nga. Khuôn viên ngôi trường tuyệt 

đẹp với sự hài hòa của cỏ cây, hoa lá, sông nước khiến du khách 

không khỏi ngỡ ngàng khi đặt chân đến đây. (Quý khách tham quan 

khuôn viên bên ngoài) 

Quý khách ăn trưa, ăn tối tại nhà địa phương. 

Nghỉ đêm tại khách sạn 4* địa phương Moscow.  

 

 

 

 

 

 

  

 

NGÀY 2: MOSCOW                                                                                            (Ăn ba bữa) 



 

 

 

NGÀY 3: MOSCOW                                                                                     (Ăn ba bữa) 

Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Sau đó, đoàn khởi hành tham quan: 

 Điện Kremlin - Cung điện Kremlin nằm ngay trung tâm, bên bờ 

trái sông Moskva, trên đồi Borovitsk. Trong thế kỉ trước, đây là nơi 

mà nhà vua Nga dùng để điều hành triều chính. Ngày nay, cung điện 

vẫn được sử dụng cho những cuộc gặp chính trị của các nguyên thủ 

quốc gia và có nhiều văn phòng của cơ quan đầu não Nga được đặt ở 

đây. Quý khách tham quan khuôn viên với Thần Công Sa hoàng và 

chuông Sa hoàng, quảng trường Nhà thờ. 

 Vườn Aleksander là không gian thư giãn tuyệt vời giữa lòng 

Moscow, chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc và đài phun nước 

tuyệt đẹp tô điểm cho các thảm cỏ xanh tươi. 

 Quảng trường đỏ: Trung tâm của Moscow và của cả nước Nga, nơi 

tập trung nhiều công trình vĩ đại. 

 Lăng Lê nin: Nơi bảo quản và lưu giữ thi hài của Vladimir Ilyich 

Lenin qua đời vào năm 1924. Lăng được xây dựng tại trung tâm 

Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.(Quý khách chụp hình 

bên ngoài) 

 Nhà thờ Thánh Basil: Với màu sắc rực rỡ và kiến trúc độc đáo, 

Nhà thờ thánh Basil hiện ra như tòa lâu đài trong chuyện cổ tích giữa 

Matxcova tươi đẹp. Đây là nhà thờ được đánh giá là có kiến trúc độc 

đáo và đẹp nhất nước Nga cũng như trên thế giới. (Quý khách tham 

quan bên ngoài) 

 Đại siêu thị GUM: Thiết kế của GUM gồm tổ hợp cao 3 tầng với 

diện tích lên đến 75.000 m2. Nơi đây tập trung hơn 200 cửa hàng. 

Những kiến trúc sư thiết kế trung tâm thương mại này có khoảng 

giếng trời để tận dụng được ánh sáng thiên nhiên. Khoảng giếng trời 

này được ốp những tấm kính trong suốt đặc biệt, tạo điều kiện để du 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

khách có thể ngắm nhìn bầu trời Moscow về đêm. Giờ mở cửa tại 

trung tâm thương mại GUM là từ 10h sáng đến 22h đêm. (Quý 

khách chụp hình bên ngoài) 

 Cầu Luzhkov, Moscow - Nơi đây chào đón nhiều đôi vợ chồng mới 

cưới đến thực hiện nghi lễ mắc ổ khóa tình yêu lên thân cây kim loại 

được trồng dọc theo cầu. 

 Sofia là tên một bờ kè chạy dọc theo dòng sông Moscow, nằm ở 

ngay phía đối diện điện Kremlin, từ cầu Bolshoi Kamenny tới cầu 

Bolshoi Moscvoretsky. 

 Ga tàu điện ngầm metro Moscow – Hệ thống tàu điện ngầm nổi 

tiếng của Moscow, nhiều nhà ga được trang hoàng lộng lẫy như một 

cung điện dưới lòng đất. 

 Nhà thờ Chúa Cứu thế: Đây là biểu tượng cho sự thay đổi lịch sử, 

nhà thờ này đã từng bị phá hủy dưới tay những người Xô Viết và chỉ 

được tái thiết sau khi Liên Xô sụp đổ. 

 Quý khách mua sắm tại Phố cổ Arbat là một trong số ít những con 

phố lâu đời nhất còn sót lại tại Nga. Nơi đây mang đậm phong cách 

kiến trúc và dấu ấn văn hóa cổ xưa của người dân bản địa. 

Quý khách ăn trưa, ăn tối tại nhà địa phương. 

Nghỉ đêm tại khách sạn 4* địa phương Moscow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 



 

 

 

Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Sau đó, đoàn khởi hành ra ga 

Leningradsky, đáp chuyến tàu cao tốc Sapsan đi Saint-Petersburg. Tàu 

Sapsan có thể đạt được vận tốc lên tới 250km/h, được xem là biểu tượng 

cho một nước Nga phát triển, đang đổi mới và hiện đại từng ngày. Với 

Sapsan, để di chuyển từ Moscow đến St. Petersburg chỉ mất chưa đến bốn 

giờ đồng hồ. 

Đoàn tham quan: 

 Cung điện mùa hè (Petehof) - Đây là một loạt các cung điện nằm 

ở St Petersburg, Nga, đặt ra theo lệnh của Peter Đại đế. Những 

cung điện và vườn hoa nơi này còn được gọi là "Versailles" ở Nga, 

được công nhận là Di sản Thế giới bởi UNESCO. Công viên xung 

quanh khuôn viên Cung điện được phủ bởi sắc xanh của cây cỏ, của 

hoa lá và đài phun nước, tạo không gian muôn sắc màu, dễ chịu, 

mát mẻ, xoa dịu đi cái nắng ngày hè. Không chỉ thế, bên trong 

Cung điện mùa hè kiến trúc cũng rất xa hoa, lộng lẫy, được sử dụng 

gam trắng, vàng chủ đạo để tạo nên sự sang trọng, kết hợp màu đỏ 

của các chi tiết nội thất, tổng thể không gian thể hiện rõ nhất đặc 

trứng của kiến trúc hoàng gia. (Quý khách tham quan cung điện và 

công viên) 

Đoàn ăn trưa và tối tại nhà hàng địa phương. 

Nghỉ đêm tại khách sạn 4* địa phương Saint Petersburg. 

 

***Lưu ý: Từ giữa tháng 5 – đến tháng 7: Quý khách có thể tự do tham 

quan, trải nghiệm hiện tượng Đêm trắng: là một hiện tượng thiên nhiên 

kỳ lạ. Lúc này ánh sáng của mùa hè phương Bắc sẽ lấn át và làm chìm đi 

các màn đêm làm cho các con phố dù đã bước vào khuya muộn nhưng vẫn 

ngập tràn ánh sáng. Đây cũng là thời điểm ấn tượng nhất trong năm ở Nga 

đặc biệt là thành phố St. Petersburg. Khi chuông đồng hồ điểm đến 9 – 10 

  

NGÀY 4: MOSCOW – SAINT-PETERBURG - TÀU CAO TỐC                            (Ăn ba bữa) 



 

 

giờ đêm cũng là khoảnh khắc người dân đổ về để hòa mình vào các hoạt 

động sinh hoạt của một ban nhạc đường phố, được chiêm ngưỡng những 

bức tranh ký họa, và ngửi mùi thịt thơm của những bữa tiệc ngoài trời. 

Hàng năm cứ vào dịp này nước Nga lại tổ chức kỷ niệm đêm trắng. Đây  là 

nơi diễn ra lễ hội nổi tiếng và hoành tráng nhất. Lễ hội Đêm trắng tại đây 

là một dạ tiệc công cộng, bao gồm chuỗi sự kiện văn hóa do chính quyền 

thành phố Saint Petersburg tổ chức, với những màn trình diễn ballet, opera, 

nhạc cổ điển... kéo dài gần 2 tháng ở những nơi tráng lệ như nhà hát 

Mariinsky, nhạc viện và nhà hát Hermecca… 

• Tự do tham quan hoạt động mở cầu trên sông Neva - Một hoạt động 

truyền thống đã có từ lâu đời cứ mỗi mùa đêm trắng. Du khách sẽ được 

chiêm ngưỡng cảnh lạ hiếm có khi chiếc cầu từ từ dựng đứng và mở ra cho 

thuyền bè qua lại vào lúc nửa đêm. 

• Tự do tham quan Scarlet Sails hay Lễ hội cánh buồm đỏ thắm được 

tổ chức vào mỗi dịp đêm trắng hàng năm. Địa điểm diễn ra lễ hội là trên bờ 

sông Neva ở Saint Petersburg và Scarlet Sails cũng là một phần của lễ hội 

đêm trắng quốc tế. Lễ hội được mở màn bằng “cuộc chiến” với cướp biển 

trên sông Neva, tiếp đó là màn pháo hoa rực rỡ trên nền trời của quảng 

trường cung điện bên bờ sông Neva, tiết mục nhạc nước sống động được 

tạo nên từ các đài phun nước lớn nhất thế giới. Và khi thời khắc những cây 

câu trên sông Neva dựng mở chính là lúc cánh buồm đỏ thắm trong câu 

chuyện cổ tích xuất hiện. Cảnh tượng này thường kéo dài trong 20 phút. 

• Ngoài ra quý khách có thể tự do tham quan nhiều bảo tàng mở cửa suốt 

đêm trong dịp Đêm Trắng. Dưới đây là một số bảo tàng đã mở cửa buổi 

đêm dịp Đêm Trắng trong những năm gần đây: bảo tàng Lịch sử Tôn giáo, 

bảo tàng búp bê, bảo tàng Lịch sử Chính trị, cung điện Sheremetev... 

 

 

 



 

 

 

Quý khách ăn sáng tại khách sạn, sau đó tham quan city tour: 

 Đài tưởng niệm Catherine Đại Đế được khởi công vào năm 1873. 

Nữ hoàng Catherine Đại Đế được mọi người yêu mến vì tất cả nỗ 

lực cải thiện cuộc sống và giáo dục cho người dân. Từ lâu, triều đại 

của bà trị vì đã được biết đến như là "thời hoàng kim" của Nga 

(Quý khách chụp hình bên ngoài) 

 Nhà thờ Chúa Cứu Thế trên Máu đổ - Là một trong những địa 

điểm du lịch nổi tiếng nhất nước Nga, thu hút khách du lịch không 

chỉ bởi vẻ đẹp tôn nghiêm với phong cách kiến trúc độc đáo. Nơi 

đây còn là dấu mốc quan trong của lịch sử cũng như người dân nơi 

đây (Quý khách chụp hình bên ngoài) 

 Thánh đường Kazan – Nhà thờ Đức mẹ Kazan là một nhà thờ 

của Giáo hội chính thống Nga trên Nevsky Prospekt ở thành phố St. 

Petersburg. Nơi đây thờ phụng đức mẹ Kazan và là nơi ghi dấu các 

chiến tích lịch sử Nga thế kỷ XVIII (Quý khách chụp hình bên 

ngoài) 

 Quảng trường Senate: Tượng đài Kỵ sĩ đồng nằm ở quảng trường 

Senate là một địa điểm nổi tiếng và hấp dẫn bất cứ du khách nào 

khi đi du lịch Nga. Quảng trường Senate bắt đầu mở cửa từ năm 

1704 là một trong những quảng trường đầu tiên tại thành phố St. 

Petersburg. Trước đây, nơi này được gọi là quảng trường Cuộc 

khởi nghĩa tháng 12 (Decembrists Square) để kỷ niệm cuộc cách 

mạng tháng 12 diễn ra ở đó vào năm 1825. 

 Tượng Nhân sư: Tọa lạc trên bờ kè Universitetskaya, xuất hiện ở 

thành phố này cách đây hơn 180 năm. Biểu cảm khuôn mặt của bức 

tượng được cho là thay đổi trong ngày. 

 Đảo Vasilyevsky: Hòn đảo lớn nhất trong các đảo tại St. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY 5: SAINT-PETERBURG - PUSHKIN                                                           (Ăn ba bữa) 



 

 

Petersburg được khai phá bởi Peter Đại đế và được coi là khu trung 

tâm của tân thủ đô trong thời kỳ trị vì của ông. Đây cũng là nơi xây 

dựng nhiều công trình trọng điểm trong thời Peter Đại đế. (Quý 

khách chụp hình bên ngoài) 

 Chiến hạm Rạng Đông: Chiến tranh thế giới II kết thúc, tàu tuần 

dương huyền thoại được đặt lên bến đậu vĩnh viễn tại Leningrad 

(nay là St. Petersburg). Ngày nay, tàu Rạng Đông với Thánh kỳ  

Andrey thập tự xanh trên nền trắng lại có tên trong Hạm đội Hải 

quân Nga nhưng tất nhiên, tuần dương hạm không thể di chuyển 

khỏi bệ đậu nữa. Các nhóm sĩ quan và thủy thủ phục vụ trên tàu với 

nhiệm vụ duy trì máy móc, các hệ thống bảo đảm hoạt động và vũ 

khí. Tàu tuần dương huyền thoại đã hơn một trăm năm tuổi ngày 

nay giữ vai trò như một bảo tàng lịch sử (Quý khách chụp hình bên 

ngoài) 

 Quảng trường St. Isaac là một trong những tòa nhà ấn tượng và 

hùng vĩ nhất ở St. Petersburg. Với số lượng các di tích kiến trúc và 

lịch sử, nó thậm chí có thể cạnh tranh với Dvortsova. 

 Nhà thờ Transfiguration có cấu trúc tân cổ điển với năm mái 

được Stasov thiết kế vào cuối những năm 1820. 

Buổi chiều, đoàn tham quan Thành phố Pushkin - Thành phố mang nhiều 

dấu tích lịch sử. Quý khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng: 

 Cung điện mùa thu Ekaterina nằm ở thành phố Puskin, cách St. 

Petersburg gần 30km về hướng Nam nước Nga. Thành phố nhỏ 

bình yên và thơ mộng, cây rủ ven đường, chim bay mải miết. Đây 

là nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn thơ ca của đại thi hào Puskin suốt 

một thời cắp sách. Cung điện Ekaterina nổi tiếng với kiến trúc hoa 

văn, tường, đồ dùng sinh hoạt, và các bức tranh lớn trên trần đại 

sảnh được dát vàng rực rỡ. 

 Căn phòng Hổ Phách: Một nơi đặc biệt, cũng là “thương hiệu” 

của cung điện Catherine II, nơi mà tất cả du khách đều muốn đến 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

chiêm ngưỡng. Được coi là kỳ quan thứ 8 của thế giới, làm hoàn 

toàn từ hơn 6 tấn hổ phách nguyên chất vô cùng quý giá, căn phòng 

này là món quà của vua nước Phổ Fridrich I tặng nước Nga để tạo 

liên minh chống lại quân Thụy Điển. 

Đoàn ăn trưa và tối tại nhà hàng địa phương. 

Nghỉ đêm tại khách sạn 4* địa phương Saint Petersburg. 

 

 

Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn tiếp tục hành trình khám phá: 

 Cung điện Mùa đông (hay còn gọi là Bảo tàng Hermitage) - 

Dinh thự chính thức của Nga hoàng, một tòa nhà hoành tráng và 

lộng lẫy, được xây cất bởi kiến trúc sư Rastrelli theo sắc lệnh của 

nữ hoàng Elizaveta Petrovna, một tượng đài chói lọi của trường 

phái Baroque. Đây cũng là một trong những viện bảo tàng lớn nhất 

trên thế giới, sánh ngang với viện bảo tàng Louvre của Pháp, 

Metropolitan của Mỹ và Prado của Tây ban nha, với gần ba triệu 

tác phẩm nghệ thuật và di tích văn hóa thế giới. 

 Quảng trường cung điện: được xây dựng với mục đích trở thành 

quảng trường chính của St. Petersburg, nơi này còn chính thức 

được biết đến như là tâm điểm của cuộc đấu tranh chính trị vĩ đại 

đã làm biến đổi nước Nga trong những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 

XX. 

 Cột Alexander là một điểm nhấn đặc biệt tại quảng trường Cung 

điện, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Auguste de 

Montferrand và được xây dựng giữa những năm 1830-1834. Đây là 

tượng đài để kỷ niệm chiến thắng của Nga trước Hoàng đế Pháp 

Napoleon. Cây cột được đặt tên theo Alexander Đệ nhất Đại đế và 

là một công trình kiến trúc thế kỷ của Nga. 

 Đoàn dạo thuyền trên sông Neva, thưởng ngoạn quang cảnh tráng 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

NGÀY 6: SAINT-PETERBURG - DẠO THUYỀN TRÊN SÔNG NEVA               (Ăn ba bữa) 



 

 

lệ và lộng lẫy của thành phố Saint-Petersburg. 

 Nhà thờ chính tòa Thánh Isaac là nhà thờ chính tòa Chính thống 

giáo Nga lớn nhất trong thành phố. Tòa nhà được xây dựng để cung 

hiến cho Thánh Isaac của Dalmatia, vị thánh bổn mạng của Peter 

Đại đế, người đã được sinh ra vào ngày lễ thánh đó. Đây là một 

công trình kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng, là nhà thờ có vòm lớn thứ 

tư trên thế giới với những cột đá nguyên khối nặng 114 tấn. 

Đoàn ăn trưa và tối tại nhà hàng địa phương. 

Nghỉ đêm tại khách sạn 4* địa phương Saint Petersburg.  

 

 

 

Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Đến giờ, xe đưa đoàn ra sân bay đáp 

chuyến bay về Việt Nam. Quý khách ăn trưa nhẹ tại sân bay. 

Chuyến bay dự kiến: 

SU  19E    LED - SVO    14:50  16:25                                           

SU 292E   SVO - SGN   19:30  09:00+1    (Ăn tối trên máy bay) 

Quý khách nghỉ đêm trên máy bay.  

 

 

 

Đến sân bay Tân Sơn Nhất, chia tay quý khách và hẹn gặp lại quý khách ở những hành trình sau cùng với 

Golden Star Travel. 

 

Lưu ý: Trật tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của chuyến đi. Công ty vẫn đảm 

bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan có ghi trong chương trình. 

 

 

 

NGÀY 7: SAINT-PETERBURG – MOSCOW – TP.HCM                        (Ăn sáng & ăn trưa) 

NGÀY 8: TPHCM                                         



 

 

 

BẢNG GIÁ TOUR  

(Giá áp dụng cho đoàn….người lớn trở lên) 

CHUYẾN BAY TIÊU CHUẨN GIÁ TOUR 
(VNĐ/ KHÁCH) 

 
 

 
 

Tên khách sạn 
wedsite 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

GIÁ TOUR BAO GỒM  

- Vé máy bay khứ hồi theo đoàn của hàng không ..... (SGN-.....SGN) ....kg hành lý ký gửi + ....kg xách tay. 

- Phí an ninh sân bay,bảo hiểm hàng không thuế phi trường 2 nước(có thể thay đổi lúc xuất vé). 

- Visa du lịch theo đoàn. 

- Xe máy lạnh vận chuyển suốt tuyến. 

- Khách sạn (tiêu chuẩn 2 người/phòng – trường hợp đi lẻ nam hoặc nữ thì bố trí phòng 3 khách). 

- Các bữa ăn như chương trình (tiêu chuẩn:   ) 

- Vé tàu cao tốc Sapsan: Moscow - Saint-Petersburg. 

- Phí tham quan các điểm đã ghi trên chương trình.. 

- Trưởng đoàn Golden Star Travel phục vụ suốt tuyến theo chương trình. 

- Phục vụ 1 chai nước suối/khách/ngày. 

- Bảo hiểm du lịch Quốc tế suốt tuyến. 

 

 

- Hộ Chiếu (còn hạn trên 06 tháng tính từ ngày kết thúc chuyến đi) 

- Phí phòng đơn (dành cho khách yêu cầu ở phòng đơn). 

- Chi phí dời ngày, đổi chặng, nâng hạng vé máy bay. Trường hợp Quý khách không sử dụng chặng đi của vé 

đoàn theo tour, các chặng nội địa và quốc tế còn lại sẽ bị hủy hoặc không sử dụng chặng về cũng không được 

hoàn do điều kiện của hãng Hàng Không. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM  



 

 

- Nước uống (bia rượu trong bữa ăn), điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định của hàng không. 

- Chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình. 

- Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương  

- Visa tái nhập Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài (nếu có) 

 

 

- Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn (sử dụng giường chung với người lớn). 

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 90% giá tour người lớn(Không có chế độ giường riêng). 

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 100% giá tour người lớn (Có chế độ giường riêng). 

- Trẻ em đủ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn. 

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Hotline:         ………………………………… (Mr/Mrs/Ms:…………………..) 

Email:           ……………………………………………………………………. 

Skype/zalo:   ………………………………………………................................ 

 

Sự hài lòng của Qúy Khách là Thành Công của Chúng Tôi! 

                                                                

 
        

GIÁ TOUR TRẺ EM  


