
 

Chương trình tham quan xứ sở kim chi - Hàn Quốc 2018 

 

 

Thời gian: 04 ngày 03 đêm – Phương tiện: đi và về bằng máy bay hãng JEJU AIR (7C) 

 

Giờ bay tham khảo: (CHUYẾN BAY TỐI)  

 

 

 

NGÀY LỊCH TRÌNH 

Ngày 1 :  

(28.12) 

SEOUL 

/SKI RESORT  

(X/trưa/tối) 

Khách sạn 3* 

 

23H00: Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất ga đi quốc tế , Trưởng Đoàn hướng 

dẫn làm thủ tục check in đáp chuyến bay 7C 4704 G WE25DEC SGNICN HK25 0200 

0920 đi Hàn Quốc. 

Đến Incheon,  xe và hướng dẫn đón đoàn tại sân bay và tham 

quan  

 

 Đảo Nami – Nổi tiếng với những tán lá phông đỏ 

rực một góc trời cùng hàng ngân hạnh vàng rực, 

thẳng tắp đã từng xuất hiện trong bộ phim “Bản tình 

ca mùa Đông”. 

 

Đoàn tiếp tục tham quan: 

 

 Trải nghiệm trượt tuyết tại Ski Resort (không bao 

gồm phí thuê quần áo và đồ trượt tuyết) - Hàn 

Quốc không chỉ nổi tiếng với món kim chi, rượu 

soju, những con đường "trải thảm lá vàng"... Nơi 

đây còn được biết đến với vẻ đẹp của những ngọn 

núi, hàng cây phủ đầy tuyết vào mùa đông. 

 

Sau khi ăn tối tại nhà hàng địa phương, Quý khách về khách sạn nhận phòng và tự do nghỉ 

ngơi. 

 

SEOUL -SKI RESORT-LOTTE WORLD-NAMI  



 

Ngày 2 :  

(29.12) 

LOTTE WORLD 

KIM CHI CLASS 

(Ăn sáng/trưa/tối) 

Khách sạn 3* 

 

 Sau khi ăn sáng , đoàn khởi hành đi tham quan 

   Công viên Lotte World - một phức hợp vui chơi 

giải trí lớn tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Nó bao gồm 

một công viên giải trí trong nhà lớn nhất thế giới và 

đã thiết lập một kỷ lục Guiness, mở cửa quanh năm, 

một khu vui chơi ngoài trời gọi là "Magic Island", 

một hòn đảo nhân tạo bên trong một hồ nước được 

kết nổi Monorail, các phức hợp mua sắm, một khách 

sạn sang trọng, một bảo tàng dân gian Hàn Quốc, các 

cơ sở thể thao, rạp chiếu phim ở mọi nơi. 

 

 Tham gia lớp học Kim Chi và mặc trang phục truyền 

thống Hàn Quốc 

 

 Mua sắm tại cửa hàng nhân sâm, cửa hàng mỹ 

phẩm 
 

Sau khi ăn tối tại nhà hàng địa phương, Quý khách về khách sạn nhận phòng và tự do nghỉ 

ngơi.  

Ngày 3 :  

(30.12) 

 

SEOUL 

 

(Ăn sáng/ trưa/ tối) 

 

 

 Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành đi tham quan 

 

 Tham quan mua săm tại cửa hàng miễn thuế 
 

 Cung điện Kyeongbok (Cảnh Phúc Cung) – cung 

điện hoàng gia nằm ở phía bắc của thủ đô Seoul, 

được xây dựng vào năm 1395 dưới triều vua Taejo 

thuộc triều đại Joseon. 

 

 Viện bảo tàng truyền thống dân gian Quốc Gia 

Triều Tiên – Nơi lưu giữ và bảo tồn các di sản văn 

hóa của Triều Tiên với trên 10.000 mẫu vật phản 

ánh các nghi lễ, tôn giáo, cách bài trí nhà cửa và các 

đồ vật trong gia đình Triều Tiên truyền thống.  

 

 Blue House (Phủ Tổng Thống Hàn Quốc hay còn 

gọi là Nhà Xanh) – tọa lạc tại trung tâm thủ đô 

Seoul. Đây là nơi sinh sống và làm việc của Tổng 

Thống đương nhiệm Hàn Quốc. Nhà Xanh được xây 

dựng trên một khuôn viên rộng lớn với kiến trức 

truyền thống Hàn Quốc kết hợp yếu tố hiện đại. 

(chụp hình bên ngoài) 

 

 Quảng Trường Gwanghwamun – chính quyền 

Seoul quy hoạch nơi này thành điểm nhấn chính cho 

thành phố, giống như đại lộ Champ-Élysées ở Paris 

hay quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Quảng 

trường Gwanghwamun tọa lạc trên mảnh đất rộng 

34, dài 557m với các công trình đa dạng như đài 

phun nước, thảm hoa, cây xanh ... Đây là một trong 

những niềm tự hào của người dân Seoul 

 

 Mua sắm tại cửa hàng thực phẩm chức năng  

 

Sau khi ăn tối tại nhà hàng địa phương, Quý khách về khách sạn nhận phòng và tự do nghỉ 

ngơi. 



 

 

GIÁ TOUR:  13,990,000VND 

Bao gồm :  

1. Vé máy bay khứ hồi, thuế phi trường 2 nước, phí an ninh, phụ thu xăng dầu, … 

2. Khách sạn tiêu chuẩn Quốc tế 3*** (2người/phòng) 

3. Chi phí ăn uống theo chương trình 

4. Phương tiện vận chuyển tham quan theo chương trình 

5. Phí vào cổng các điểm tham quan theo chương trình 

6. Bảo hiểm du lịch Quốc tế suốt tuyến 

7. Trưởng đoàn từ Việt Nam theo suốt tuyến. 

8. HDV địa phương tại mỗi nơi đến. 

9. Nước uống: 1 chai/ người/ ngày 

Không bao gồm :  

1. Chi phí làm hộ chiếu (còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày kết thúc chuyến đi) 

2. Visa tái nhập Việt Nam (nếu khách mang hộ chiếu nước ngoài) 

3. Chi phí cá nhân, hành lý quá cước, điện thoại, giặt ủi. 

Ngày 4:  

(31.12) 

SEOUL 

N’TOWER 

NAMSAN HANOK 

TPHCM 

 (Ăn sáng/ 

trưa/hambuger set) 

Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành đi tham quan 

 

 

 Tháp N Seoul – tọa lạc trên núi Namsan mang đến 

cho du khách những góc nhìn toàn cảnh của thành 

phố, và đã trở thành một biểu tượng của Seoul.Ấn 

tượng với các du khách đến thăm tháp là không 

gian tình yêu đầy ấn tượng, nổi bất nhất tại đây 

chính là “Ổ khóa tình nhân” (Không bao gồm phí 

thang máy lên tháp) 
 

 

 Làng dân tộc Namsan Hanok , là sự tập hợp 

của 5 Hanok (nhà truyền thống Hàn Quốc) từ 

triều đại Joseon (1392-1910), phục hồi từ các 

khu vực khác nhau của thành phố và chuyển 

đến chân núi phía Nam Namsan. Nội thất của 

mỗi ngôi nhà phản ánh rõ ràng chủ sở hữu từ 

tầng lớp xã hội khác nhau, từ tầng lớp trung 

lưu đến các quan chức cao cấp, quý tộc và 

thành viên trong nhóm thống trị của chế độ quý tộc. 
 

 Mua sắm tại cửa hàng miễn thuế SM Duty free , cheongha 

 

 

Khởi hành ra sân bay quốc tế Incheon, đáp chuyến bay 7C 4703 G SA28DEC ICNSGN 

HK25 2120 0100+1 trở về Sài Gòn.  

Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, đoàn làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam và nhận lại hành lý cá 

nhân. Trưởng đoàn chào tạm biệt Quý khách và hẹn gặp lại. 

 



 

4. Phí tham quan ngoài chương trình 

5. Phụ thu phòng đơn: 3.500.000 VND/ khách  

6. Tiền típ cho tài xế & hướng dẫn viên (6USD/ngày/người) 

7. Phụ thu ngày Tết dương lịch , Giáng sinh …  

 

 

Chính sách trẻ em, trẻ nhỏ 

** Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi: 10% 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 

Các điểm tham quan bắt buộc theo chương trình 

 Cửa hàng tinh dầu thông đỏ. 

 Trung trâm nhân sâm Chính Phủ. 

 Cửa hàng thuốc bổ trợ gan 

 Cửa hàng Mỹ phẩm Hàn Quốc 

 Siêu thị miễn thuế  

 

Lưu ý 

- Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng như 

không bao gồm trong chương trình, các điều kiện hủy tour, đăt cọc.... 

- Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty có trách nhiệm thu nhận đủ khách (10 khách người lớn trở lên) 

thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, công ty có trách nhiệm thông báo 

cho khách trước ngày khởi hành 5 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới, hoặc hoàn trả lại toàn bộ 

số tiền cho khách đã đăng ký trước đó.  

- Giá tour chỉ áp dụng cho khách mang quốc tịch Việt Nam, khách mang quốc tịch nước khác sẽ phụ 

thụ  $180USD/khách  

- Chương trình tour là du lịch trọn gói kết hợp tham quan mua sắm, khách hàng không tự ý tách đoàn, các 

dịch vụ không sử dụng sẽ không được hoàn lại. Tùy vào trường hợp cần thiết muốn tách đoàn khách 

phải báo trước với công ty và chịu phí $180/ngày/người ( phí sẽ không được hoàn lại) 

- Các chi phí phát sinh do khách hàng tự thanh toán. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất điểm 

tham quan/ viếng thăm trong các trường hợp: các điểm tham quan/ viếng thăm bị đóng cửa mà không được 

báo trước, kẹt xe hoặc do Quý khách dừng lại một điểm quá thời gian tham quan quy định.  

- Hành trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ điểm tham quan 

cho du khách. 

- Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp: 



 

 Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất… 

 Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình 

 Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay. 

 Nếu những trường hợp trên xảy ra, công ty sẽ xem xét để hoàn trả chi phí không tham quan cho khách 

trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa….và không chịu 

trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác). 

- 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. Khi đi tour vui lòng mang theo khai sinh cho bé. Trường hợp bé không đi cùng cha mẹ, 

Quý khách vui lòng đem theo giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan chức năng địa phương.  

- Do chi phí xăng dầu có thể tăng vào thời điểm xuất vé mà không được báo trước. Chúng tôi sẽ xuất trình 

công văn của hàng không về việc tăng phụ thu (nếu có) và xin đề nghị khách cho tăng giá tương ứng.  

- Quý khách từ 70 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khoẻ để đi du lịch nước ngoài do bác 

sĩ cấp và giấy cam kết sức khỏe. Yêu cầu phải có người thân dưới 60 tuổi đầy đủ sức khoẻ đi theo. Ngoài ra, 

khách trên 70 tuổi yêu cầu đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour). Không nhận khách 

từ 80 tuổi trở lên.  

- Quý khách mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên bán tour ngay tại thời điểm đăng ký để được tư vấn 

thêm thông tin.  

- Hộ chiếu phải còn hạn trên 06 tháng so với ngày kết thúc tour và có đầy đủ chữ ký, dấu mộc đỏ của cơ quan 

chức năng cấp hộ chiếu, hình ảnh không bị hư hỏng, mờ nhòe, thông tin đầy đủ, dù còn hạn sử dụng nhưng 

nếu hình ảnh bị mờ nhòe, vẫn không được xuất hay nhập cảnh ..... Khách có thẻ Apec vui lòng đem theo khi 

đăng ký và đi tour.  

- Đối với khách mang quốc tịch nước ngoài vui lòng mang theo Visa nhập cảnh Việt nam còn hạn sử dụng 

tính đến ngày khởi hành và và những loại giấy tờ khác nếu có khi đăng ký và đi tour. Nếu khách hàng làm 

visa tái nhập, ngày đi tour mang theo 2 tấm hình 4x6 phông trắng . 

- Nếu khách hàng bị cơ quan xuất nhập cảnh từ chối xuất cảnh hoặc nhập cảnh vì lí do cá nhân hay nhân 

thân, công ty sẽ không chịu trách nhiệm  

- Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng Hàng Không nên trong một số trường hợp giờ bay có thể thay 

đổi mà không được thông báo trước. 

- Đối với từng trường hợp cụ thể, khách có thể được yêu cầu đặt cọc từ 5.000 USD – 10.000 USD/ người 

trước chuyến đi (sau khi quay về Việt Nam, khách sẽ nhận lại đầy đủ số tiền đặt cọc . Nếu khách 

không quay về thì số tiền đặt cọc sẽ không được hoàn lại) và sau khi có kết qua visa, nếu khách không 

đồng ý điều kiện trên, khách sẽ bị hủy visa đồng thời chịu mức phạt theo quy định “Điều kiện hủy phạt” 

 

- Trường hợp khách bị LSQ từ chối cấp visa, công ty sẽ không hoàn lại phí visa là: 1.500.000 VND 

  



 

 

Điều kiện hủy phạt  

- Nếu hủy tour sau khi làm visa sẽ mất phí làm visa:   1.500.000  VNĐ + thêm điều khoản hủy phạt  

- Nếu hủy tour trước 20 ngày khởi hành: Không mất chi phí. 

- Nếu hủy tour từ 15-19 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 50% tiền cọc tour. 

- Nếu hủy tour từ 12-14 ngày trước ngày khởi: Chi phí huỷ tour là 100% tiền cọc tour. 

- Nếu hủy tour ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là 100% tiền cọc tour.  

- Nếu hủy tour trong vòng từ 08-11 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 50% trên giá tour du lịch. 

- Nếu hủy tour trong vòng từ 05-07 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 70% trên giá tour du lịch. 

- Nếu hủy tour từ 02-04 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là 90% trên giá tour du lịch. 

- Nếu hủy tour trong vòng 1 ngày trước ngày khởi hành:Chi phí huỷ tour là 100% trên giá tour du lịch. 

  (Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày Lễ, Tết) 

Quy trình đăng ký và thanh toán: 

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 

- Đợt 1: Đặt cọc 10.000.000 VND/ khách khi đăng ký tour. 

- Đợt 2: Thanh toán số tiền tour  còn lại sau khi được chấp thuận visa 

 

 

 

 

 

ẨM THỰC CỦA ĐẤT NƯỚC HÀN QUỐC 

 

 
Samgye tang( ginseng chicken soup) 

 
KOREAN Pork  BBQ 
 

 
CHINESE SET MENU  

 
JJIM DAK ( CHICKEN FRIED SOUP 

WITH VEGITABLE )  

 

 
SHABU SHABU ( STEAM BOAT 

WITH VERIOUS ) 

 
DAKGALBI ( CHICKEN FRIED 

WITH KOREAN SOURCE) 

 

If You have any question or assistance , Please feel free to contact us!  

https://travel.com.vn/
https://travel.com.vn/
https://travel.com.vn/
https://travel.com.vn/
http://imagesearch.naver.com/search.naver?sm=ext&viewloc=1&where=idetail&rev=17&query=%EC%82%BC%EA%B3%84%ED%83%95&section=image&sort=0&res_fr=0&res_to=0&start=11&ie=utf8&img_id=cafe22355394|64|19207_2&face=0&color=0&ccl=0&viewtype=2&aq=0&spq=0&nx_search_query=%EC%82%BC%EA%B3%84%ED%83%95&nx_and_query=&nx_sub_query=&nx_search_hlquery=&nx_search_fasquery=
http://imagesearch.naver.com/search.naver?sm=ext&viewloc=1&where=idetail&rev=17&query=%EB%8F%BC%EC%A7%80%EA%B0%88%EB%B9%84&section=image&sort=0&res_fr=0&res_to=0&start=1&ie=utf8&img_id=dic1084776|182275_1&face=0&color=0&ccl=0&viewtype=2&aq=0&spq=1&nx_search_query=%EB%8F%BC%EC%A7%80%EA%B0%88%EB%B9%84&nx_and_query=&nx_sub_query=&nx_search_hlquery=&nx_search_fasquery=
http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_VsIEw0w_9wQ/S6uPzKSvNmI/AAAAAAAAABY/1_7GFiigXtk/s1600/food.jpg&imgrefurl=http://rhema1girl.blogspot.com/2010/03/lets-get-physical-chinese-food-and.html&h=794&w=1600&tbnid=v01oJN7-zAbEkM:&zoom=1&docid=GPvRGCMl3oU1QM&ei=IFaNU8vQJsTHPeGlAQ&tbm=isch&ved=0CGQQMyhcMFw4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1590&page=10&start=175&ndsp=20
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