
HÀN QUỐC - Đó là đất nƣớc của những con ngƣời thân thiện, của những giá 

trị văn hoá lâu đời, xứ sở kim chi, là đất nƣớc công nghiệp mới với nên kinh 

tế phát triển. Họ đón chào du khách bằng những nụ cƣời hiền hoà và nhiệt 

thành nhất. Nụ cƣời thân thiện ấy đã xoá đi sự cách biệt ngôn ngữ, để có thể 

hiểu nhau nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn. Hãy đến và cảm nhận vẻ đẹp “Xứ 

sở KIM CHI” xinh đẹp này nhé !!! 

            Số GP/N0 : 79-970/2019 / TCDL-GP LHQT 
 

 

  

 

 
 

 

     
                           

 

ĐÊM 1: 27/10/2019 TP.HCM   INCHEON   
 

23:00 HDV H&H TRAVEL  đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay đi Hàn 

Quốc., Cả đoàn làm thủ tục đáp chuyến bay JEJU AIR  SGNICN 01:55 09H00  đi Seoul Hàn 

Quốc, khởi hành lúc 01h55. Quý khách nghỉ đêm trên máy bay.  

 
 

Ngày 1:28/10/2019 SEOUL – CỐ CUNG – THÁP NAMSAN Ăn 3 bữa 
 

Sáng   
09:00 Sáng, đoàn đến sân bay quốc tế Incheon, làm thủ tục nhập cảnh Hàn Quốc. Xe và hướng dẫn 

viên địa phương đón đoàn di chuyển đi ăn trưa. Bắt đầu chương trình tham quan: 

 

 Khởi hành: 27/10 – 31/10 

 Thời gian : 5 Ngày 4 Đêm 



Dinh Tổng Thống Hàn Quốc (Blue House): Blue House là nơi sinh sống và làm việc của Tổng 

thống Hàn Quốc. Đây từng là hậu viên của cố cung. Tham quan và chụp hình bên ngoài Dinh Tổng 

Thống. 

Cung điện Gyeongbokgung (Cảnh Phúc Cung) được xây dựng từ năm 1395 và là nơi hoạt động triều 

chính trong suốt lịch sử của vương triều Joseon, từ 1392 đến 1910. 

Bảo tàng Dân Tộc Quốc Gia nằm trong khuôn viên của Gyeongbokgung, Bảo tàng Dân gian Quốc 

gia Hàn Quốc trưng bày và giới thiệu các di sản văn hóa dân gian của Hàn Quốc.  

Làng văn hóa Namsangol Hanok – nơi bảo tồn rất nhiều nhà cổ với lối kiến trúc từ thời Joseon. Đây 

sẽ là một địa điểm không thể bỏ qua trên hành trình tìm hiểu đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. 

Công viên và Tháp t uyền h nh Namsan - một trong nh ng công viên lớn nhất Seoul với lượng 

động thực vật lớn và phong phú. (không bao gồm phí lên tháp Namsan). Khám phá và chụp hình lưu 

niệm với vô số ổ khóa tình yêu d c 2 bên vách rào trên đường quanh tháp, được các c p tình nhân 

khóa ch t tại đây như một minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu. 

18:00 Ăn tối và nghỉ ngơi tại khách sạn. 
 

Ngày 2: 29/10/2019 SEOUL – ĐẢO NAMI  Ăn 3 bữa 
 

Sáng   
07:00 Ăn sáng tại khách sạn. 

08:00 Khởi hành đi tham quan Đảo Nami – một cù lao trên sông 

cách Seoul chừng 65km, là bối cảnh quay bộ phim truyền hình 

nổi tiếng “Bản tình ca mùa đông”, một thắng cảnh đẹp và lãng 

mạn nhất của Hàn Quốc mà bất cứ ai đến đất nước này đều 

mong muốn được đ t chân đến. Qua phà đến với đảo Nami và tự 

do đi dạo d c nh ng hàng cây đẹp lãng mạn trên đảo, chụp hình 

với nh ng góc quay bất hủ trong bối cảnh bộ phim “Bản tình ca 

mùa đông”.   

12:30 Ăn trưa xong, trở về Seoul, tiếp tục tham quan:  

Trung tâm nhân sâm: Tìm hiểu lợi ích cho sức khỏe của nhân 

sâm và quy trình trồng và thu hoạch nhân sâm của vùng Geumsan miền Trung Hàn Quốc nơi địa 

hình, khí hậu và thổ nhưỡng đ c biệt thuận lợi để nhân sâm phát triển, cho ra loại nhân sâm chất 

lượng nhất thế giới.  

Cửa hàng mỹ phẩm: Hàn Quốc được xem là cái nôi chuyên về làm đẹp và thẩm mỹ, rất nhiều các 

thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc luôn được người tiêu dùng ưu ái, tin tưởng không chỉ bởi chất lượng 

và giá hợp lý, mà còn rất phù hợp cho làn da Châu Á. 

18:30 Ăn tối và nghỉ ngơi tại khách sạn.  

 
 

Ngày 3:30/10/2019 SEOUL – CÔNG VIÊN EVERLAND Ăn 3 bữa 
 

Sáng  

08:00 Ăn sáng tại khách sạn. 

 09:00 Công viên giải trí Everland  - Được Tập đoàn Samsung 

xây dựng, đưa vào hoạt động từ năm 1976, đến nay Công 

viên Everland vẫn thu hút hàng triệu du khách mỗi ngày. Đây 

là công viên vui chơi giải trí được xếp hạng thứ 8 trong 10 

công viên giải trí hàng đầu thế giới. Quý khách sẽ được tham 

quan khu vườn thú hoang dã Safari 

  

12:00 Ăn trưa tại nhà hàng. Buổi chiều tiếp tục tham quan: 

Đoàn tham quan trung tâm thực phẩm hỗ trợ gan. 

Tham quan khu phố Myeongdong - khu tổ hợp chợ thời trang tụ hội nhiều hàng hiệu nổi tiếng bậc 

nhất thủ đô Seoul (Hàn Quốc) và nh ng quán ăn vỉa hè bán đủ thứ đồ ăn v t ngon miệng.  

19:00 Dùng cơm tối và trở về khách sạn tự do nghỉ ngơi. 

 

Ngày 4:31/10/2019 SEOUL  TP.HCM Ăn sáng , t ƣa  
 



Sáng  08:00 Ăn sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng khách sạn  

Quý khách tham gia lớp h c làm Kimchi và tìm hiểu các món 

kimchi Hàn Quốc. Trải nghiệm m c Hanbok truyền thống để 

chụp nh ng bức ảnh lưu niệm khó quên. 

Tham quan tại quảng trường Quảng Hoà Môn nơi có tượng 

đồng của vua Se Jung – vị vua sáng tạo ra ch  viết Hàn Quốc 

và đài tưởng niệm tướng quân Lee Sun Sin. 

Ngoạn cảnh dòng suối Cheonggyecheon – con suối nhân tạo 

lãng mạn dài 5km gi a lòng thủ đô Seoul. 

ghé mua sắm tại siêu thị trước khi ra sân bay Incheon đáp 

chuyến bay  JEJU  ICNSGN  21H05  0025 /E  

00:25: Về đến phi trường Tân Sơn Nhất, kết thúc chuyến tham 

quan. 

 

 

 

 

 

** GIÁ BAO GỒM: 

 Vé máy bay khứ hồi SGN – ICN – ICN – SGN của Hãng Hàng JEJU AIR . 

 Thuế sân bay hai nước + Phí an ninh + Phụ thu xăng dầu theo qui định của hãng hàng không. 

 Visa nhập cảnh HÀN QUỐC  theo Đoàn. 

 KHÁCH SẠN 4 SAO tại SEOUL . Tiêu chuẩn 2 KHÁCH / PHÒNG (trường hợp 3 khách/ phòng vì 

lý do giới tính). 

 Xe đưa đón, vé vào cửa các điểm tham quan và ăn uống theo chương trình. 

 Hướng dẫn viên Việt Nam và địa phương phục vụ cho Đoàn suốt tuyến. 

 Tất cả các khách đi tour đều được mua Bảo Hiểm du lịch Quốc tế theo qui định.:                  

** GIÁ KHÔNG BAO GỒM: 

- Tiền tips cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương(6 USD/D/PAX) 

 Hộ Chiếu (còn giá trị ít nhất 6 tháng). 

 Chi phí cá nhân, điện thoại, gi t ủi, nước uống, lệ phí máy ảnh + camera. 

 Hành lý quá cước (tối đa cho 1 khách là 15kgs). 

 Lệ phí  VISA tái nhập VIỆTNAM (khách Việt kiều, Nước ngoài): 1.250.000 VNĐ / khách. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GIÁ TOUR CHO 01 KHÁCH   (đơn giá VNĐ) 

NGƢỜI LỚN 

Từ 12 tuổi trở lên 

TRẺ EM 

Từ 02 11 tuổi 
TRẺ EM 

Dưới 02 tuổi 

GIÁ TOUR 12.888.000 3.500.000 

14.988.000 Ngủ chung giƣờng với ngƣời lớn 

PHỤ THU PHÒNG ĐƠN :  4.088.000 VNĐ/khách/hành trình 

Do điều kiện khách quan bất khả kháng tại các điểm đến (trục trặc hàng không, thiên tai, an ninh 

chính trị…) thứ tự các điểm tham quan trong chương trình của Quý  khách có thể phải thay đổi 

cho phù hợp. Tuy nhiên, tổng số điểm tham quan & điểm đến vẫn đảm bảo đầy đủ cho quý khách 

theo đúng chương trình tour mà   đã chào bán! 

 

 


