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THÔNG ÐIỆP CHƯƠNG TRÌNH

Xã hội thay đổi nhanh hơn bất kỳ một học thuyết nào, sự thay đổi nhanh chóng của xã 
hội là do sự thay đổi toàn cầu và tiến bộ của khoa học công nghệ. Một thành tố rất quan 
trọng trong xã hội là giới tạo ra giá trị và giới cung cấp giá trị đó chính là Doanh nhân. 

Giới Doanh nhân sở hữu một kho tàng tri thức trong chính mỗi người nhưng tri thức đó 
không đổi mới, tri thức đó không tiếp cận ma sát tiến bộ của xã hội thì tri thức đó cũng 
nhanh chóng trở thành cũ kỹ. Thấu hiểu điều đó, hội đồng chuyên gia của PTI luôn đề 
cao và kiến tạo một môi trường đào tạo chuyên nghiệp, PTI trở thành nơi cung cấp 
những tri thức sống động, tri thức hiện đại, tri thức cập nhật và tri thức của xã hội vào 
kinh doanh, quản lý. 

Hơn bao giờ hết, giới doanh nhân cần làm việc một cách trực tiếp và tận mắt trải nghiệm, 
chứng kiến cách quản trị, cách thương thảo đàm phán, cách giám sát các quy trình chất 
lượng của các tổ chức xã hội văn minh. Chương trình Tìm hiểu - Xúc tiến thương mại và 
thăm quan tại các nước đang phát triển trong đó có Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Dubai, Hàn 
Quốc.. là chương trình chính thức và thường niên của PTI được duy trì đào sâu để khai 
thác những điểm hay, những điểm mạnh và giá trị tinh hoa của thế giới. 

Tổ chức Giáo dục Ðào tạo PTI, Cộng đồng Doanh nhân PTI (PEC) đã xây dựng các 
chương trình thực tế này để nâng tầm văn minh trong quản trị, trong kinh doanh của tầng 
lớp Doanh nhân Việt ngang bằng với thế giới. Sự văn minh và nền tảng văn hóa là vô 
cùng quan trọng. Từ nền tảng văn hóa đến đỉnh văn minh, xuyên suốt là cả quá trình trải 
nghiệm và lao động để đóng góp cho cộng đồng và cho xã hội. 



Tham dự hành trình Học tập - Tham quan - Trải nghiệm tại Nga, quý vị sẽ được:

 Làm việc và giao lưu với cộng đồng doanh nhân VN tại Nga.

 Tham quan Ðiện Kremlin – nơi ở và làm việc của các Sa Hoàng trước đây & Tổng 
thống Nga Putin hiện tại.

 Thăm Quảng trường Ðỏ, Lăng mộ Lenin, Nhà thờ thánh Basil, Vườn Alexandrovsky….

 Tham quan Cung điện Ekaterinina với căn phòng hổ phách, bảo tàng bức tranh tròn 
Borodino.

 Tham quan Trường Ðại học MGU (trường ÐH Tổng hợp Lomonoxop), Trao đổi với 
chuyên gia kinh doanh, Ðại học Tổng hợp Quốc gia Matxcova.

 Tham quan vành đai vàng Zagorsk

Học viên cũng sẽ có cơ hội tham quan thành phố Saint Petersburg để tìm hiểu thêm Bảo 
tàng Hermitage - Cung điện Mùa Ðông, Tượng đài Bạo Chúa Nicolai đệ nhất, Tượng đài 
Kỵ Sỹ Ðồng, pháo đài Petropavlov, Lâu đài Máu Rồng, Quảng trường Cung Ðình, Cung 
điện Mùa Hè Peterhof (cách Saint Petersburg 50km) - cung điện luôn tự hào với mỹ danh 
Versailles của nước Nga, Ðảo quân sự tiền tiêu Kronshtadt và bên trong thánh đường 
Nicolai…

NHỮNG ÐIỂM NHẤN VÀ GIÁ TRỊ MỚI
TRONG HÀNH TRÌNH



THÀNH PHẦN THAM DỰ

 Các chuyên gia PTI với vốn kiến thức sâu rộng, đã từng dẫn dắt nhiều đoàn tham 
quan kiến tập tại các quốc gia trên thế giới. 

 Thành viên Cộng đồng Doanh nhân PTI, Học viên PTI  là các Chủ tịch, CEO, Hội 
đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ 
lý CEO…

 Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều 
hành trong doanh nghiệp.

 Những người có hoài bão trở thành những nhà quản trị văn minh.



07h00: Xe và HDV đón đoàn tại điểm hẹn đưa ra Sân bay Nội Bài đáp chuyến bay SU65 lúc 
10h35 đi Moscow. Ăn trưa trên máy bay. 

16h05: Máy bay hạ cánh xuống sân bay Moscow. Quý khách làm thủ tục nhận lại hành lý.
Xe và HDV đón đoàn vể thành phố, đi ăn tối.

Sau ăn tối: Khách về nhận phòng, nghỉ đêm tại khách sạn.

Ăn sáng tự chọn tại khách sạn. 

09h00: Chương trình thăm quan thành phố.
Thăm Quảng trường Ðỏ. Ðại giáo đường Thánh 
Vasily khổ hạnh. Chiêm ngưỡng  tháp Chuông 
đồng hồ Ðiện Kremlin. Tòan cảnh Lăng Lenin 
(xem bên ngòai). Bảo Tàng Lịch sử. Trung tâm 
thương mai GUM. Ðiểm mốc cây số không. Thăm 
Ngọn lửa vĩnh cửu, nơi tưởng niệm các liệt sỹ vô 
danh đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc 
1941-1945. Vườn Aleksandrovski. Siêu thị ngầm 
dưới chân tường Ðiện Kremlin.

12h30: Ăn trưa tại nhà hàng.

Sau ăn trưa: Thăm quan Ðiện Kremlin (bên trong). 
Thăm Chuông vua, súng Thần công vua. Thăm 
Quảng trường Ðại giáo đường. Thăm tòa Ðại giáo 
đường Ðức mẹ Ðồng trinh lên trời, nơi dã diễn ra 
các đám cưới hòang gia, các buổi lễ đăng quang 
của các Sa hòang Nga. Thăm Tòa Ðại giáo đường 
Thiên thần Arkhangen. Thăm Công viên Tổng 
thống. Ðài phun nước “Các điều ước”. Ngắm bãi 
đậu trực thăng của Tổng thống LB Nga.

18h00: Gặp gỡ hội doanh Nghiệp Việt Nam.

18h30: Ăn tối tại nhà hàng giao lưu cùng các 
doanh Nghiệp Viet Nam tại Moscow.

21h00:Ðoàn nghỉ đêm tại khách sạn.

Ngày 1: Hà Nội/ Tp. HCM - Moscow

Ngày 02: MOSCOW WORKING

LỊCH TRÌNH VÀ HOẠT ÐỘNG



Ngày 03: THAM QUAN MOSCOW

LỊCH TRÌNH VÀ HOẠT ÐỘNG

Ăn sáng tự chọn tại khách sạn. 

09h00: Ðoàn đi tham quan Quảng trường chiến thắng, thăm Cổng Khải hòan môn. 
Tham quan Ðồi chim sẻ, điểm cao nhất của thành phố Matxcova. Quý khach có thể 
ngắm tòan cảnh thành phố Matxcova với con sông Matxcova chảy quanh.

10h30: Thăm trường đại học Tổng hợp Matxcova mang tên Lomonosov. Gặp gỡ và làm 
việc cùng giáo sư của trường.

13h00: Ðoàn ăn trưa.

Sau ăn trưa: Ðoàn thăm hệ thống tàu điện ngầm – được mệnh danh là mê cung dưới 
lòng đất của Matxcova. Dạo phố cỗ Arbad. Chương trình thăm quan và mua sắm tại 
trung tâm thương mại của thành phố.

18h30: Ăn tối tại nhà hàng.

20h30: Ðoàn nghỉ đêm tại khách sạn.



NGÀY 4: THAM QUAN SAINT PETERSBURG

LỊCH TRÌNH VÀ HOẠT ÐỘNG

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

08h00: Ðoàn khởi hành ra ga, đáp chuyến tàu đi tp St.Peterburg. Sapsan – khởi hành 09h10

13h10: Tàu đếnga. Xe và hdv đón đoàn đi ăn trưa.

Sau ăn trưa: Chương trình thăm quan thành phố : đại lô NEVSKY, quảng trường art….. 
Nhà thờ Smolnưi, Tượng Ðài Ekaterina Ðệ Nhị,Tượng Ðài Nhicôlai Ðệ Nhất, Nhà thờ 
Chúa Cứu Thế (bên ngoài), “Strelka- đảo Vaxiliev” , Nhà thờ Kazan, lăng mộ Ðại Nguyên 
Soái Kutuzov.…
Xe đưa Quý khách đi tham quan Bảo tàng nghệ thuật Hermitage. Khách thăm quan Cung 
điện Mùa đông nơi đã hứng chịu những quả đạn của cuộc cách mạng tháng 10.

18h30: Ăn tối tại nhà hàng. 

20h00: Ðoàn nghỉ đêm tại khách sạn.



NGÀY 5: THAM QUAN SAINT PETERSBURG

LỊCH TRÌNH VÀ HOẠT ÐỘNG

Ăn sáng tự chọn tại khách sạn. 

09h30: Xe và hướng dẫn viên đón đoàn đi thành phố Petehof, thăm cung điện Petehof, 
đoàn thăm quan công viên mùa hè – cách Saint-Petersburg 50km. thăm công viên được 
Petra I xây xong 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.

13h00: Ðoàn ăn trưa. 
Sau ăn trưa. Quý khách lên đường đi tham quan Ðảo Kronstat. Tại thành phố này quý 
khách sẽ tham quan tượng đài Pie Ðại Ðế, tham quan quảng trường Kronstat, tượng đài 
của Ðại đô đốc Makarov, tham quan nhà thờ thánh Nikolai. Tham quan con đường vượt 
biển của Saint-Petersburg, được xem là công trình thế kỷ, kéo dài trên biển 25,4km, xây 
dựng trong hơn 20 năm.

18h30: Xe đón đoàn đi ăn tối. 

20h00: Ðoàn nghỉ đêm tại khách sạn.   



 

LỊCH TRÌNH VÀ HOẠT ÐỘNG

NGÀY 6: SAINT PETERBURG  - HÀ NỘI
Ăn sáng tự chọn tại khách sạn. 

09h30: Quý khách đi tham quan tượng kỵ sỹ đồng – tượng đài Petr đại đế -người sáng 
lập ra thành phố St.Peterburg.

Ðoàn thăm quảng trường và nhà thờ thánh Issac. Issac là một trong 4 nhà thờ mái tròn 
lớn nhất thế giới. Nhà thờ có khoảng 3.000 bức họa được làm bằng cách ghép từng mảnh 
đá nhỏ vào với nhau, với mái vòm được dát bằng vàng thật (khoảng gần 100kg) ở độ cao 
gần 100m, với 112 cây cột lớn, cao vút rất điển hình của kiến trúc châu Âu thế kỷ 18-19. 
Với tổng diện tích 11000m² (diện tích bên trong - 4000m²) nhà thờ có sức chứa 12.000 
người.

13h00: Ðoàn ăn trưa.

Sau ăn trưa: Ðoàn thăm Cung điện Mùa Ðông, bảo tàng Hermitag.

Sau thăm quan: Chương trình tự do mua sắm tại trung tâm thương mại của thành phố.

18h30: Ăn tối tại nhà hàng . 

20h30: Ðoàn nghỉ đêm tại khách sạn.

NGÀY 7: SAINT PETERSBURG- VIỆT NAM
Ăn sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng

10h00: Ðoàn khởi hành đi sân bay, đáp chuyến bay về Việt nam Chuyến bay chuyển tiếp 
qua Moscow.

Ðoàn ăn tối và nghỉ đêm trên máy bay.

NGÀY 8: VIỆT NAM
10h05: Máy bay hạ cánh tại Hà nôi / TP Ho chi  Minh . 

Kết thúc chuyên đi tốt đẹp!



- Vé máy bay khứ hồi (hạng phổ thông): HN/SG – Moscow – HN/SG.
- Vé tàu nhanh chặng: Moscow - Saint.Peterburg.
- Xe đưa đón sân bay.
- Visa nhập cảnh Nga 1 lần.
- Khách sạn 4*, 02 người/ phòng (nếu lẻ nam hay nữ ghép phòng ba giường), bao gồm 
ăn sáng.
- Các bữa ăn theo chương trình15USD/bữa
- Vận chuyển bằng xe máy lạnh, đưa đón theo chương trình.
- Chi phí liên hệ làm việc tại Nga.
- Trưởng đoàn  kinh nghiệm theo suốt tuyến.
- Bảo hiểm hàng không, bảo hiểm du lịch.
- Phí tham quan thắng cảnh, vào cửa 01 lần.

- Ngủ phòng đơn.
- Hộ chiếu còn hạn tối thiểu 6 tháng.
- Ðồ quá cước.
- Các chi phí cá nhân: điện thoại, bia, nước ngọt, giặt là… và các chi phí cá nhân khác.
- Xe vận chuyển ngoài chương trình.
- Thuế VAT.
- Tiền Tip cho HDV và tài xế điạ phương 7$/khách/ngày.

* GIÁ TRÊN BAO GỒM:

* GIÁ TRÊN KHÔNG BAO GỒM:

PHÍ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Đăng ký trong
tháng 04/2019

Đăng ký trong
tháng 05/2019

Đăng ký trong
tháng 06/2019

84.000.000đ 86.000.000đ80.000.000đ



Tổ chức Giáo dục Ðào tạo PTI và Cộng đồng Doanh nhân PTI (PEC) đã tổ chức thành công 
nhiều chương trình học tập - trải nghiệm - tham quan tại Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á. Mỗi hành 
trình mang một sắc màu khác nhau với sự tham gia của các doanh nhân – học viên tại PTI trên 
khắp cả nước. Sau hành trình, đoàn đã tổ chức các chương trình tổng kết, thường xuyên gặp mặt, 
họp định kỳ hàng tháng, đến thăm doanh nghiệp của nhau để  trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong 
hoạt động kinh doanh, sản xuất. Và hơn hết, một cộng đồng doanh nhân thân thiết, gắn bó như 
gia đình đã được hình thành và đang dần lớn mạnh hơn mỗi ngày. 

THÀNH QUẢ TỪ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRƯỚC

Chương trình Tham quan - Kiến tập tại châu 
Âu (04/2013), đoàn doanh nhân đã có cơ hội 
học tập trải nghiệm tại các nước phát triển. 
Trọng tâm chương trình là chuyến trải nghiệm 
tại nước Ý xinh đẹp với những món ăn trứ 
danh, những điệu nhảy lãng mạn. Học viên đã 
tham quan những di sản như: tháp nghiêng 
Pisa, Rome – “ Thành phố vĩnh hằng”, quảng 
trường Venice, bảo tàng điêu khắc Borghese..  
Ðến với Ý, đoàn doanh nhân bị choáng ngợp 
bởi lối kiến trúc cổ kính và ấn tượng, phảng 
phất nét đặc trưng của đế chế La Mã cổ...

Chương trình Tham quan - Kiến tập - Thực 
nghiệm tại Hoa Kỳ - Nhật Bản - Mexico từ 
07/03 đến ngày 21/03/2015, đoàn doanh nhân 
đã tham gia học tập tại Ðại học California dưới 
sự hướng dẫn của những giảng viên đầy kinh 
nghiệm, trải nghiệm Kinh đô điện ảnh thế giới 
Universal, con đường danh vọng Hollywood,… 
Các học viên cũng được chiêm ngưỡng 1 trong 
những bờ biển đẹp nhất thế giới: Hawaii. 
Trong chuyến đi, đoàn đặt chân đến Tokyo, 
tham quan đền thờ Asakussa Kannon và một 
số địa danh nổi tiếng khác.



MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

Sắc màu châu Âu (20/09/2015) với 5 quốc gia: 
Pháp – Bỉ – Hà Lan – Ðức – Thụy Sĩ, đoàn 
doanh nhân được tham gia vào khóa học đào 
tạo về quản trị doanh nghiệp và marketing tại 
trường Amsterdam, tham quan nhà máy sản 
xuất kim cương, thăm và làm việc với tập đoàn 
Mercedes,... từ những hoạt động này, các 
doanh nhân có thể học hỏi và áp dụng vào 
chính doanh nghiệp mình, xây dựng doanh 
nghiệp có được một nền văn hóa mới, tiên 
tiến, văn minh.

Chương trình Học tập - Trao đổi kinh nghiệm 
- Tham quan Nhật Bản tổ chức vào tháng 03 
và tháng 04 năm 2016, các doanh nhân được  
tham gia khóa đào tạo “Chiến lược cạnh tranh 
& quản lý tầm nhìn cho Doanh nhân Việt 
Nam thời hội nhập” tại Ðại học Aoyama 
Gakuin; thăm quan - kiến tập tại Tập đoàn 
Toyota, đắm mình vào thiên nhiên kỳ diệu của 
mùa hoa Anh Ðào trải dài đất nước Nhật, và 
hiểu hơn về Tinh hoa văn hoá Nhật Bản…



MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

Chương trình Học tập - Làm việc - Kiến tập và 
xúc tiến thương mại kết hợp thăm quan Bờ 
Ðông nước Mỹ từ ngày 29/8/2016 - 8/9/2016, 
các doanh nhân được trải nghiệm thực tế, học 
tập mô hình của các trường học, doanh nghiệp 
như Harvard - một trong những ngôi trường 
đại học danh tiếng nhất thế giới, xưởng sản 
xuất Socola Hershey, Trung Tâm Thủy Tinh 
Corning… Hơn nữa, hành trình còn giúp học 
viên có được những hiểu biết thực tế hơn về 
văn hóa, đời sống con người, về cảnh sắc và 
không gian của vùng Ðông Mỹ.

Chương trình Tìm hiểu - Xúc tiến thương mại  
- Tham quan kiến tập tại Dubai từ 28/3 - 
02/4/2017. Trọng tâm nổi bật trong hành trình 
đặc biệt này là buổi làm việc với Phòng xúc 
tiến thương mại Lãnh sự quán Việt Nam tại 
Dubai; tham quan và làm việc với Hiệp hội các 
Doanh nghiệp Tiểu vương quốc Ả Rập, trao 
đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác; tham 
quan và làm việc với các Doanh nghiệp nổi 
tiếng trong lĩnh vực xây dựng, thương mại, mỹ 
nghệ; gặp gỡ các CEO nổi tiếng, cùng trao đổi 
chia sẻ thông tin trong lĩnh vực đầu tư và xúc 
tiến thương mại tại Dubai.



MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

Chương trình Tham quan – Kiến tập – Trải 
nghiệm San Francisco - Mexico - Cuba từ 
25/10 - 05/11/2018, đoàn doanh nhân PTI đã 
được tham gia khoá học về Marketing và 
Thương hiệu tại Ðại học San Joe do các giảng 
viên là chuyên gia kinh tế giảng dạy, tham 
quan trụ sở Facebook, Google,… Thăm xưởng 
sản xuất xì gà, nhà máy sản xuất rượu vang nổi 
tiếng Robert Mondavi. Làm việc với các lãnh 
đạo nổi tiếng tại Mexico để trao đổi kinh 
nghiệm, chia sẻ, tìm hiểu thị trường đầu tư và 
các sản phẩm có thể xuất khẩu sang Mexico.

Chương trình Học tập - Xúc tiến thương mại -
Tham quan Nhật Bản từ 7/4 đến 12/4/2018, 
đoàn doanh nhân đã tham gia khóa học 
“Chiến lược Marketing và thương hiệu cho 
các doanh nghiệp ở Nhật Bản” tại trường Ðại 
học Aoyama; Làm việc với trung tâm xúc tiến 
thương mại Asean center; tham quan trang 
trại  về cách chăm sóc và trồng cây nông 
nghiệp...Ngoài ra, đoàn còn có những hoạt 
động tìm hiểu về văn hóa - con người của đất 
nước mặt trời mọc.



ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, Tổ chức Giáo dục Ðào tạo PTI  đã khẳng định được 
uy tín và vị thế trong xã hội, trở thành một trong những đơn vị đào tạo, tư vấn doanh nghiệp 
hàng đầu tại Việt Nam. 
Trải qua quá trình không ngừng nỗ lực và nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp trên khắp 
mọi miền đất nước, PTI ngày càng lớn mạnh, cam kết sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng Quý 
khách hàng và Ðối tác trên chặng đường hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới. 
Tính đến thời điểm hiện nay, PTI đã tổ chức thành công:

TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PTI

Cộng đồng Doanh nhân PTI được thành lập dựa trên mục tiêu và sứ mệnh là kết nối doanh trí, 
kiến tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp. Sức mạnh của PEC là tập hợp được hàng vạn 
doanh nhân Việt Nam cùng kết nối, chia sẻ tri thức, trải nghiệm, ý tưởng… nhằm nâng cao tính 
chuyên nghiệp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong cộng đồng.
Với tầm nhìn và sứ mệnh đã được thiết lập cùng mục tiêu kết nối, hợp tác - phát triển thịnh 
vượng nhân lên những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng Doanh nhân, Doanh nghiệp Việt Nam, 
PEC còn góp phần vào việc hình thành, xây dựng phát triển những thế hệ Doanh nhân trẻ, phát 
triển kinh doanh làm giàu cho cộng đồng và xã hội.  

CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN PTI (PEC)

87% học viên quay lại
Tư vấn 200 DỰ ÁN thành công
Cộng tác với 126 GIẢNG VIÊN 
Gần 4000 ĐỐI TÁC 
là các Doanh nghiệp trong & ngoài nước.

500 KHÓA QUẢN TRỊ CẤP CAO
600 KHÓA BỒI DƯỠNG CẤP TRUNG
2000 KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG
HƠN 1000 CT ĐÀO TẠO IN - HOUSE
80.000 LƯỢT HỌC VIÊN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI
Tầng 13 -14, tháp B, Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội


