
 
 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀN QUỐC 

SEOUL - NAMI - EVERLAND 
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm  

 Khởi hành: Thứ 7 về Thứ 4 

  Hàng không: VietJet Air (VJ)  

 

    
 

ĐẶC ĐIỂM HÀNH TRÌNH 
 

 Đường Bay Thẳng Hà Nội – Seoul. 7kg xách tay + 20kg ký gửi. 
 Trải nghiệm Sauna: tắm hơi truyền thống của Hàn Quốc 
 Thăm quan đảo NAMI thơ mộng, nơi từng là bối cảnh quay bộ phim 

"Bản tình ca mùa đông" 
 Tham quan Tháp Truyền hình Nam San - Seoul hay còn gọi là N SEOUL 

TOWER - biểu tượng du lịch của thủ đô Seoul 
 Khám phá CÔNG VIÊN EVERLAND - công viên ngoài trời xếp thứ 5 

trong top 10 công viên lớn nhất thế giới. 
 Trải nghiệm lớp học làm kimchi và mặc áo Hanbok truyền thống 
 Thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc đặc sắc 
 Mua sắm tại các siêu thị miễn thuế và điểm mua sắm nổi tiếng. 

 

----------------------------------------------- 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT:  
NGÀY 01 : HÀ NỘI – SEOUL                                                                                   

 

Tối: 20h00, Xe và hướng dẫn viên của Công ty du lịch đón Quý khách tại điểm hẹn (Rạp 

Xiếc Trung ương) khởi hành đi sân bay Nội Bài. 

23h15, Đoàn đáp chuyến bay đi Seoul - Hàn Quốc (VJ962 - Hàng không VietJet air). 

Nghỉ đêm trên máy bay. 
 

NGÀY 02 :  SEOUL – ĐẢO NAMI – THÁP TRUYỀN HÌNH SEOUL                (Ăn Sáng/Trưa/Tối)                                                                               
 



 
 

Sáng: 05h55, Máy bay hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Incheon của Thủ đô Seoul, Hàn 

Quốc. Đoàn làm  thủ tục nhập cảnh, nhận lại hành lý. 

 Hướng dẫn viên & Lái xe địa phương chào đón Quý khách, đưa quý khách về Thủ 

đô Seoul của  Hàn Quốc, ăn điểm tâm sáng (món canh sườn bò).  

 Quý khách trải nghiệm sauna : tắm hơi truyền thống của Hàn Quốc 

 Tiếp theo, đoàn bắt đầu hành trình tham quan với: 

- Đảo Nami: cách Seoul 63km, nằm bình yên trên mặt sông Cheongpyung thơ 

mộng. Hòn đảo rộng 260.000 km2 phủ một lớp cỏ xanh mướt, cây cối xanh tươi 

xen lẫn với các loại hoa khoe sắc cùng những cây hạt dẻ và bạch dương bao quanh. 

Hòn đảo như một bản hòa ca giữa cây cỏ, những chú đà điểu thong dong, vịt trắng 

muốt tắm dưới hồ thật thanh bình. Nơi đây cũng là nơi được sử dụng làm phi 

trường cho bộ phim “Bản tình ca mùa đông” lãng mạn. 

Trưa: Ăn trưa với món gà nướng đặc sản đảo Nami. 

Chiều: Đoàn đi tham quan Tháp Truyền hình Seoul, một trong những địa điểm thu hút 

khách du lịch nhất ở thủ đô Seoul với khoảng 8.4 lượt triệu khách mỗi năm. N Seoul 

Tower ấn tượng với các du khách đến thăm tháp là không gian tình yêu đầy ấn 

tượng. Ngoài bức tường ‘Gạch lát tình yêu’, đặc điểm nổi bất nhất tại đây chính là 

“Hàng rào Ổ khóa Tình nhân”. Các cặp tình nhân treo những chiếc ổ khóa ở 

khoảng sân thượng nằm ngay lối vào của tháp kèm theo một mẩu giấy nhắn như 

là một biểu tượng cho tình yêu của mình.  

Tối: Dùng bữa tối tại nhà hàng và về khách sạn nghỉ ngơi. 

NGÀY 03 :  SEOUL CITY TOUR  - KHÁM PHÁ CÔNG VIÊN EVERLAND      (Ăn Sáng/Trưa/Tối)                                                                               
 

Sáng:  Sau bữa sáng, xe đưa đoàn đi thăm quan: 

 Cung điện Gyeongbok: Đây là nơi ở chính của Hoàng gia trong suốt vương triều 

Chosun (1392-1910). Cung điện này có 7225 phòng với thiết triều nguy nga, 

những sảnh đường tao nhã. Điện Gyeongbok được coi là công trình nghệ thuật nổi 

tiếng có phong cách và kiến trúc độc đáo và đẹp nhất Seoul. 

 Bảo tàng Dân Gian Seoul: là bảo tàng hàng đầu trưng bày văn hóa dân gian Hàn 

Quốc, thu hút 3 triệu lượt khách tham quan hằng năm. Bảo tàng có hơn 98,000 

hiện vật thể hiện đầy đủ và chi  tiết những sự kiện, lễ hội chính của đất nước, 



 
 

đặc biệt là những giá trị văn hóa phi vật thể truyền  thống cũng như cuộc 

sống sinh hoạt thường nhật của người dân Hàn Quốc. 

 Tham quan chụp ảnh bên ngoài Nhà Xanh (dinh Tổng Thống), hay còn gọi là 

Cheongwadae - là nơi ở và làm việc của Tổng thống Hàn Quốc. 

 Tham quan và mua sắm tại  Trung tâm Nhân sâm chính phủ Hàn Quốc 

Trưa:  Nghỉ ngơi và dùng bữa trưa tại nhà hàng. 

 Sau khi dùng bữa trưa, Đoàn di chuyển đến Công viên giải trí Everland: được 

mệnh danh là công viên ngoài trời xếp thứ 5 trong top 10 công viên lớn nhất thế 

giới. Với vườn thú Safari với những loài Hổ trắng, gấu Bắc cực khổng lồ, dạo chơi 

trong vườn hoa rực rỡ sắc màu và nhiều trò chơi mạo hiểm, thú vị. 

Tối:  Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng và về khách sạn nghỉ ngơi. 

NGÀY 04 : SEOUL CITY TOUR  - HỌC LÀM KIM CHI                                     (Ăn Sáng/Trưa/Tối)                                                                                                                                              
 

Sáng: Sau bữa sáng, Quý khách tham quan tham gia lớp học kim chi: trải nghiệm làm 

kimchi và mặc trang phục hanbok truyền thống của Hàn Quốc.   

 Thăm quan làng văn hóa dân tộc Bukchon Hanok, Quảng trường 

Gwanghwamun, Suối Cheonggyecheon  – một dòng suối nhỏ dài 5.8km chảy len 

lỏi qua trung tâm thành phố Seoul. 

Trưa: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng. Sau bữa trưa, Quý khách tiếp tục đến với: 

 Mua sắm tại Cửa hàng chăm sóc sắc đẹp, mỹ phẩm nội địa Hàn Quốc, Cửa hàng 

Tinh dầu thông đỏ (cửa hàng thuốc chữa bệnh chiết xuất từ cây Thông đỏ) 

 Cửa hàng thuốc bổ trợ gan (được chiết xuất từ cây Hovenia có tác dụng chữa các 

bệnh về gan). 

Chiều:  Đoàn Tự do mua sắm tại chợ Myeong dong hoặc Dongdaemun  

Tối: Đoàn ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi 

NGÀY 05 : SEOUL – HÀ NỘI                                                                      (Ăn Sáng)                                                                                                                                              
 

Sáng: Trên đường di chuyển ra sân bay, đoàn dừng chân tại Siêu thị miễn thuế 

Cheongha, mua sắm và đóng gói hàng hóa – hành lý tại đây  

Đoàn tới sân bay và đáp chuyến bay về Hà Nội lúc 11h05 (VJ961). 



 
 

 Về đến sân bay Nội bài, xe đưa đoàn về điểm hẹn ban đầu.  

 Kết thúc chương trình. Hẹn sớm gặp lại quý khách. 

---------------------------------------------- 

GIÁ TOUR ÁP DỤNG:  VNĐ/KHÁCH 
(Áp dụng cho đoàn khách ghép người lớn) 

 

LỊCH KHỞI HÀNH 
 

NGƯỜI LỚN (VND) 

 

TRẺ EM  

(DƯỚI 12 TUỔI) 

20-24/08/2022 

27-31/08/2022 
12.990.000 11.990.000 

17-21/09/2022 

24-28/09/2022 
12.990.000 11.990.000 

01-05/10/2022 

08-12/10/2022 

15-19/10/2022 

22-26/10/2022 

12.990.000 11.990.000 

 
GIÁ TOUR BAO GỒM 

 Vé máy Vé máy bay khứ ho ̀ i + thue ́  phí hàng không: Hà No ̣ i – Seoul / Seoul – Hà 

No ̣ i 

 Phí dịch thuật công chứng, lệ phí xin visa vào Hàn Quo ́ c  

 Xe đưa đón, tham quan các điểm theo chương trình 

 Khách sạn tiêu chuẩn 3* theo chương triǹh, 02 người/ 1 phòng (đoàn lẻ sẽ ngủ 3 

người/ 1 phòng), 

 Các bữa ăn theo chương trình 

 Hướng dẫn viên nhie ̣t tình, kinh nghie ̣m theo chương trình 

 Vé tham quan vào cửa theo chương trình (vào cửa 1 la ̀n đa ̀u) 

 Bảo hiểm du lịch theo chương trình 

 Nước uo ́ng theo hành trình, 01 chai nước/ khách/ ngày.  

 Quà tặng: Mũ du lịch  

 

GIÁ KHÔNG BAO GỒM 

 Chi phí làm Hộ chiếu 



 
 

 Tips cho HDV và lái xe (6 USD/ người/ ngày * 5 ngày = 30USD) 

 Ngủ phòng đơn co ̣ ng thêm 4.500.000/người 

 Visa tái nhập cảnh VN (đối với những trường hợp Việt Kiều/ người nước ngoài) 

 Phụ thu khách nước ngoài 100$/1 người 

 Các chi phí cá nhân: Tiền điện thoại, Giặt là, Xe vận chuyển ngoài chương trình, đồ 

uống trong các bữa ăn… - Và các chi phí cá nhân khác không được bao gồm như trên. 

 Chi phí bảo hiểm lưu trú cách ly nếu khách bị Covid trong quá trình tham quan tại 

Hàn Quốc 

 Chi phí test covid PCR tại Hàn Quốc và Việt Nam 

------------------------------------------------ 

CÁC BƯỚC ĐẶT TOUR 

 Bước 1: Đặt cọc 10.000.000đ/ khách cùng các giấy tờ tùy thân theo yêu cầu: 

 Hộ chiếu gốc. 

 Chứng minh nhân dân và hộ khẩu có sao y công chứng địa phương. 

 Chứng minh nghề nghiệp 

 Chứng minh tài chính.  

 Tờ khai điền thông tin xin cấp visa tiếng Việt + Ký vào tờ cuối cùng của tờ 

khai tiếng Anh 

 Và các giấy tờ khác theo quy định. 

Bước 2: 15 ngày sau khi công ty nhận đủ giấy tờ và nộp vào ĐSQ, nếu không có thông 

báo đặc biệt thì khách hàng chính thức nhận được visa. 

Bước 3: Đóng hết tiền tour trước 10 ngày khởi hành và nhận hướng dẫn trước chuyến 

đi. 

  

LƯU Ý: 
 Trường hợp du khách không đạt visa vì lí do khách quan từ phía Đại Sứ Quán, công 

ty sẽ hoàn lại tiền đặt cọc sau khi trừ đi phí xét duyệt tại đại sứ quán là 2,500,000đ/ 
người. Trường hợp khách hàng chuẩn bị hồ sơ visa không đúng tiến độ dẫn đến bị 
từ chối visa trước ngày bay, sau khi đã xuất vé máy bay, phí không hoàn lại là 
8,000,000 VNĐ.  

 Trường hợp du khách không đạt visa do các yếu tố như: không phối hợp với công 
ty để cung cấp đủ giấy tờ theo quy định của đại sứ quán, có hẹn phỏng vấn mà 
không tới hoặc trả lời không đạt khi phỏng vấn, đã từng cư trú bất hợp pháp tại 
Hàn Quốc, có hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, 
thuộc diện cấm xuất cảnh mà không khai báo… chi phí không hoàn lại trong mọi 
trường hợp là 8.000.000đ/ người.  

 Trường hợp khách hàng đã đạt visa mà không khởi hành đúng ngày, áp dụng theo 
điều kiện hoàn hủy của hợp đồng.   

 Khách phải có chứng nhận tiêm 3 mũi bản gốc để khai Q-Code tại Hàn. 

 Khách từ 6 tuổi bắt buộc test covid trước bay bằng test nhanh kháng thể (trong 24h) 

hoặc RT-PCR (trong 48h) - phải có bản kết quả có tiếng Anh hoặc Hàn, Các nội dung 

cần đề cập tại Giấy xác nhận kết quả: Họ tên người được xét nghiệm (chính xác 



 
 

theo thông tin trên Hộ chiếu),Ngày tháng năm sinh,Phương pháp thực hiện,Thời 

gian làm xét nghiệm, Kết quả xét nghiệm,Thời gian cấp Giấy xác nhận,Nơi thực hiện 

xét nghiệm. 

 Khách dưới 14 tuổi cần có người giám hộ và có ủy quyền của người thân cho người 
giám hộ có dấu xác nhận của phường. 

 Khách từ 12 tuổi bắt buộc phải có tiêm từ 2 mũi. 
 Chương trình bay và giờ bay có thể thay đổi tuỳ theo thông báo cuối cùng của hàng 

không nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan. 
 Công ty được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp khách bị từ chối nhập cảnh, 

xuất cảnh vì lí do nhân thân của khách. 
 Khách sử dụng hộ chiếu còn giá trị sử dụng (không rách, thiếu, nhòe nước, gạch 

xóa,…)  và  còn hạn trên 6 tháng tính tới ngày khởi hành 
 Quý khách từ 70 tuổi trở lên phải ký giấy cam kết sức khỏe với công ty. Khuyến 

khích có người thân dưới 60 tuổi có đầy đủ sức khỏe đi cùng. 
 Quý khách mang thai vui lòng báo cho nhân viên bán tour ngay tại thời điểm đăng 

ký để được tư vấn thêm thông tin. Lưu ý phải có ý kiến của bác sĩ trước khi đi tour. 
Không nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lí do an toàn cho khách. 

 Quý khách dưới 18 tuổi phải có người nhà hoặc bố mẹ đi cùng. Trường hợp đi với 
người nhà hoặc đi một mình phải có giấy ủy quyền được chính quyền địa phương 
xác nhận (do bố mẹ ủy quyền cho người khác dẫn đi tour). 

 Trường hợp khách quốc tịch nước ngoài có visa vào Việt Nam 1 lần, phải tự túc 
làm visa tái nhập. Công ty không chịu trách nhiệm nếu khách không tái nhập lại 
được Việt Nam. Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo 
lúc đi tour. 

 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 trên biên nhận đóng tiền. Trong trường hợp Quý khách không trực tiếp đến 
đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ 
chương trình từ người đăng ký cho mình. 

 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 
….và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác). 
 + Bất cứ một hình thức bỏ/ không sử dụng dịch vụ gì tại nước ngoài đều không 
được hoàn lại tiền vì mọi dịch vụ đã được thanh toán trước. 
 

Chú ý trong quá trình thực hiện tour: 

 Hành trình hoặc dịch vụ có thể thay đổi theo tình hình thực tế nhưng vẫn đảm 

bảo đầy đủ các điểm tham quan và dung dịch vụ tương đương hoặc cao hơn. 

 Các dịch vụ được đặt và thanh toán trước nên nếu các thành viên tách đoàn hoặc 

không sử dụng dịch vụ sẽ không được hoàn lại. 



 
 

 Mọi sự thay đổi phải được thống nhất với trưởng đoàn, chúng tôi không đáp ứng 

các thay đổi của cá nhân. Nếu các thay đổi làm ảnh hưởng tới lịch trình, dịch vụ 

(bỏ điểm tham quan, bỏ dịch vụ…) quý khách phải chấp nhận các phát sinh đó. 

Các thay đổi phải dựa trên tính khả thi và tình hình thực tế. 

 Trong hành trình, Quý Khách không được tự động nhận thêm người nhà hoặc 

người quen lên xe mà không có sự thỏa thuận dịch vụ với chúng tôi trước đó – 

chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho các trường hợp trên. 

 Trường hợp quý khách tách đoàn sẽ bị áp dụng phạt 100$/1 ngày cho mọi trường 

hợp. 

 Quy định chung của khách sạn, nhận phòng 12:00 – 14:00, trả phòng trước 12:00. 

 Quy định chung Quý khách phải có mặt tại quầy làm thủ tục lên máy bay trước 

giờ cất cánh ít nhất 3 tiếng đối với các chuyến bay Quốc tế, và 2 tiếng đối với các 

chuyến bay Nội địa. 

 Hành trình tham quan thường là không có thời gian nghỉ trưa và thường phải đi 

bộ nhiều. 

 Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất cứ sự chậm trễ nào từ phía Quý khách. 

 


