
 

Chương trình du xuân Tết Kỷ Hợi 

Thời gian: 4 ngày 4 đêm  - Phương tiện:  Jeju Air – Khởi hành:  M3, M4 tết Kỷ Hợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hàng không Hàn Quốc Jeju air: giờ bay đẹp – trọn ngày tour - cửa ưu tiên tại Incheon. 

Trải nghiệm chương trình công viên tuyết One Mount với không gian tuyết tuyệt đẹp. 

Thích thú với những trò chơi nổi tiếng trong chương trình Running Man như sao Hàn 

Và nhiều điểm tham quan hấp dẫn không thể bỏ lỡ 

…………. 

 



Đêm 01 Sài Gòn – Seoul Nghỉ đêm trên máy bay 

 

 

 

23:00 

Trưởng đoàn đón khách tại sân bay Tân Sơn 

Nhất. 

Đáp chuyến bay 7C4704 đi Seoul. 

Giờ bay 02:00 – 09:40. 

Nghỉ đêm trên máy bay. 

Đến sân bay Seoul, quý khách làm thủ tục nhập 

cảnh và dùng bữa sáng nhẹ, bắt đầu chuyến 

tham quan. 

 

 

Ngày 01 Seoul – City tour Ăn Sáng, Trưa, Tối 

 

 

 

09:40 

Đoàn bắt đầu chuyến tham quan đất nước Hàn 

Quốc xinh đẹp với:   

Công viên tuyết One Mount: với khung cảnh 

băng tuyết lạ mắt. Du khách tham gia các trò chơi 

với băng tuyết hoặc tận hưởng không khí mát mẻ 

nơi đây. (Chi phí chơi trò chơi tự túc) 

Dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. 
 

 

 

 

14:00 

Cảnh phúc cung nơi sinh sống của các vương 

triều xưa của Hàn Quốc. 

Quảng Trường Gwanghwamun 

Suối Cheonggyecheon – dòng suối từ Tây sang 

Đông qua khu trung tâm thành phố Seoul. 

Thưởng thức Drawing Show 

Đoàn dùng bữa tối. Nhận phòng khách sạn.  

Nghỉ đêm tại Seoul. 

 
 

Ngày 02 Seoul – Nami Ăn Sáng, Trưa, Tối 

 

 

 

08:00 

Dùng điểm tâm tại khách sạn, khởi hành đi đảo 

Nami.  

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của hòn đảo, nơi 

đây từng là nơi dùng làm cảnh quay bộ phim 

truyền hình nổi tiếng và rất ăn khách của truyền 

hình Hàn Quốc “Bản tình ca mùa đông”, ra mắt 

khán giả vào năm 2002 được đông đảo khán giả 

ưa thích. Đảo Nami  sau này trở thành khu du lịch 

lãng mạn nổi tiếng tại Hàn Quốc.  

 

 

 

 

 

12:00 

Dùng bữa trưa với món lẩu Shabu Shabu truyền 

thống.   

Tham quan, mua sắm tại Korea Ginseng 

Center và Comestics Shop. 

Lớp học làm Kim Chi - món ăn phổ biến của 

Hàn Quốc. Đoàn chụp ảnh và mặc Hanbok, trang 

phục truyền thống của Hàn Quốc. 

Tự do mua sắm tại Seoul. 

Nghỉ đêm tại khách sạn. 

 

 

Ngày 03 Seoul - Everland Ăn Sáng, Trưa, Tối 



 

 

 

07:30 

Dùng điểm tâm tại khách sạn. 

Tham quan công viên giải trí Everland - một 

trong 10 công viên giải trí lớn nhất thế giới.  

Tham gia tất cả các trò chơi trong công viên với 

5 khu chủ đề sẽ đưa du khách khám phá lịch sử, 

văn hóa và lễ hội khắp năm châu.  

 
 

 

 

12:30 

Ăn trưa với món thịt nướng Hàn Quốc. 

Mua bánh kẹo tại cửa hàng bánh kẹo. 

Mua sắm tại cửa hàng Tinh dầu Thông đỏ, Cửa 

hàng sâm tươi và nấm linh chi. 

Đoàn dùng bữa tối.  

Tham quan mua sắm tại chợ đêm Myeongdong. 

Nghỉ đêm tại Seoul. 
 

Ngày 04 Seoul – TPHCM Ăn Sáng, Trưa,Tối 

 

 

08:00 

Đoàn dùng điểm tâm tại khách sạn, trả phòng, 

tham quan: 

Tháp truyền hình Namsan nổi tiếng là nơi lưu 

giữ những ổ khóa tình yêu. 

Running man chương trình trò chơi thực tế trải 

nghiệm như các ngôi sao Hàn Quốc. 

 
 

 

 

18:00 

Đoàn dùng món gà hầm sâm bổ dưỡng. 

Quý khách tự do mua sắm tại các trung tâm 

thương mại cho đến giờ hẹn. 

Khởi hành ra sân bay. Quý khách ăn tối với món 

mì Udong và làm thủ tục đáp chuyến bay  

7C4703A (21:25 – 01:00) về Việt Nam. 

 
 

Hẹn gặp lại quý khách trong các tour sau của Vietnam Travel! 
 

 

 

 

 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM:  

• Vé máy bay khứ hồi  TP.HCM – SEOUL - TP.HCM  

• Thuế phi trường 2 nước, an ninh, phí xăng dầu (chi tiết thuế theo thông báo hàng không 

vào ngày xuất vé) 

• Hành lý 10kg xách tay + 15 kg ký gửi. 

• Xe bus máy lạnh đưa đón tham quan suốt tuyến tại nước ngòai. 

• Khách  sạn tiêu chuẩn 4 *:02 người lớn/phòng đôi, phòng 3 sẽ được bố trí khi cần, trẻ em 

ngủ chung với người lớn: THE RECENZ HOTEL hoặc tương đương 

NGÀY KHỞI HÀNH Hotel Chuyến bay NGƯỜI LỚN 
TRẺ EM  

< 11 tuổi 

EM BÉ 

< 2 tuổi 

07, 08 tháng 2 (M3, M4 tết) 4* 
Đi: 7C4704 lúc 02:00 

Về: 7C4703 lúc 21:25 
19.990.000 18.490.000 4.990.000 



• Các bữa ăn theo chương trình, nước uống chai hàng ngày 

• Visa, phí thư bảo lãnh visa Hàn Quốc và lệ phí dịch thuật hồ sơ sang tiếng Anh. 

• Phí tham quan theo chương trình 

• Hướng dẫn viên đi theo đoàn từ Việt Nam và HDV địa phương nói Tiếng Việt. 

• Phí bảo hiểm du lịch nội địa tại Hàn quốc và phí bảo hiểm du lịch quốc tế. 

• Quà tặng: Nón Du Lịch – Bao hộ chiếu. 
 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

• Hộ chiếu thời hạn có giá trị  không dưới 6 tháng tính từ ngày về. 

• Hành lý quá cước qui định 

• Phụ thu phòng đơn 80usd + Xe vận chuyển ngoài chương trình + Các show về đêm.  

• Điện thoại, giặt ủi và các chi phí cá nhân khác.  

• Tiền bồi dưỡng cho HDV, tài xế địa phương và HDV Việt Nam theo đoàn: 

900.000VND/khách/trọn tour. 

• Phụ thu khách ngoại quốc: 60USD/01 khách. 

 

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ & THANH TOÁN: 

• Đợt 1: Đặt cọc 10.000.000 VND/khách ngay sau khi xác nhận đăng ký tour. 

• Đợt 2: Thanh toán chi phí tour còn lại sau khi ra visa và tiền kí quỹ nếu có. 

 

ĐIỀU KHOẢN PHẠT HỦY TOUR 

• Trường hợp Quý khách bị từ chối visa, công ty sẽ hoàn trả 100% tiền cọc tour. 

• Hủy tour sau khi đăng ký và đặt cọc: mất cọc 10.000.000đ/ khách 

• Hủy tour trước 20 ngày (làm việc) so với ngày khởi hành: 75% tổng giá tour. 

• Hủy tour trong vòng 20 ngày (làm việc) so với ngày khởi hành: 100%  giá tour. 

 

ĐIỀU KIỆN XIN VISA HÀN QUỐC 

• Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng (còn ít nhất 3 trang trống) + HC cũ (nếu có) 

• 2 hình kích cỡ 3.5 x 4.5 nền trắng chụp mới trong vòng 3 tháng. 

• Chứng minh nhân dân: bản sao 2 mặt (trên trang giấy khổ A4)  

• Hộ khẩu: bản sao nguyên cuốn (trên trang giấy khổ A4) 

• Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có), hoặc độc thân hoặc ly hôn, chứng tử. 

• Trẻ em dưới 18 tuổi: Giấy khai sinh + Thẻ học sinh + đơn xin phép nghỉ học (nếu không 

vào ngày lễ) 

• Giấy đồng ý cho đi du lịch của Cha/ Mẹ (nếu trẻ đi với người thân), bản sao CMND của 

cha và mẹ 

• Nếu là cán bộ - công nhân viên: 

• Hợp đồng lao động 

• Giấy xác nhận chức vụ, mức lương  

• Bản sao kê lương 6 tháng gần nhất (nếu được trả lương qua ngân hàng)  

• Đơn xin nghỉ phép đi du lịch (bản gốc) + Danh thiếp (nếu có) 

• Nếu là chủ công ty, doanh nghiệp, kinh doanh cá thể: 

• Giấy phép thành lập doanh nghiệp + Giấy phép đăng kí kinh doanh 

• Biên lai nộp thuế của 6 tháng gần nhất 

• Danh thiếp giao dịch, tờ bướm giới thiệu công ty. 

• Xác nhận số dư tài khoản công ty kèm theo bản sao kê TK 6 tháng gần nhất 

• Nếu là cán bộ hưu trí: thẻ hưu trí, sổ lương hưu và bản sao kê nhận lương hưu trong 6 tháng 

gần nhất 



• Hồ sơ chứng minh tài sản + tài chính: 

• Sổ tiết kiệm hoặc giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tối thiểu 300.000.000 VNĐ. 

• Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, giấy tờ chủ quyền nhà, giấy tờ chủ sạp, kios, cửa 

hàng… 

• Giấy tờ xe ô tô, cổ phiếu, hợp đồng cho thuê nhà, góp vốn KD... (nếu có) 

• Thẻ tín dụng Visa, Master, Amex (mặt trước) 

 

LƯU Ý:  

• Khi đi nộp hồ sơ, bắt buộc phải cung cấp bản gốc sổ tiết kiệm để đối chiếu với bản photo 

có công chứng theo yêu cầu của Đại sứ quán/ Lãnh sự quán. 

• Tùy từng trường hợp, trong quá trình xét duyệt hồ sơ, các Đại sứ quán/lãnh sự quán có thể 

yêu cầu quý khách bổ sung thêm giấy tờ nếu thấy cần thiết. 

• Khách đã có visa còn thời hạn sử dụng của các nước Mỹ, Châu Âu, Nhật miễn chứng minh 

tài chính. 

 

CÁC LƯU Ý KHÁC: 

• Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các thông tin dịch vụ bao gồm và không 

bao gồm được liệt kê chi tiết, các điều kiện hủy tour ghi rõ trong chương trình.  

• 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. Các chi phí phát sinh (nếu 

có) do khách hàng tự thanh toán. 

• Không giải quyết cho bất cứ trường hợp thăm thân, kinh doanh… tách đoàn. Tùy trường 

hợp lí do cụ thể sẽ chịu phí 2.800.000đ/khách/01 ngày tour. 

• Đối với từng trương hợp cụ thể khách hàng có thể bị yêu cầu đóng kí quỹ cho công ty từ 

150.000.000 – 200.000.000 đồng trước khi khởi hành (công ty sẽ hoàn trả lại đủ số tiền kí 

quỹ khi khách trở về Việt Nam). 

• Chương trình có thể thay đổi tùy thuộc vào lịch bay hoặc sử dụng các hãng hàng không 

thay thế, các điểm tham quan trong chương trình có thể được thay đổi, sắp xếp theo tình 

hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm như chương trình. 

• Công ty du lịch sẽ không chịu trách nhiệm trong những trường hợp khách quan như thiên 

tai: bão lụt, hạn hán, động đất; các sự cố về an ninh, khủng bố, biểu tình hoặc các sự cố về 

hàng không như trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay.  Nếu những trường 

hợp trên xảy ra, công ty du lịch sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình vì sự thuận tiện, an toàn cho 

khách hàng và sẽ miễn trừ trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh hoặc nếu hủy 

tour, 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, tiền cọc vé máy bay, khách sạn....và 

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

• Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách tham gia đoàn vi phạm 

vào các điều khoản quy định về thủ tục xuất - nhập cảnh hoặc bị từ chối nhập cảnh theo 

quyết định của chính quyền sở tại. Chi phí tour sẽ không hoàn lại và các chi phí phát sinh 

(nếu có) sẽ do khách tự thanh toán. 

 
 

Kính Chúc Quý Khách Một Chuyến Du Lịch Vui Vẻ và Hữu Ích! 


