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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Hàn Quốc - Quyến rũ mùa hoa Anh Đào 2022
Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm

Mã Tour: NN-513 - Khởi hành: 29 Tết Âm Lịch

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Hàn Quốc 4 ngày: Hàn Quốc được mọi người ưu ái gọi là "Thiên đường du lịch", làm say
lòng những ai một lần đến. Với hành trình qua những điểm đến nổi tiếng từ thủ đô Seoul hoa lệ, đảo Nami
lãng mạn, đến những công viên giải trí sôi động bậc nhất Thế giới như Everland, Lotte World và những khu
chợ Dong Dae Moon, Nam Dae Moon nhộn nhịp, phong phú các mặt hàng,... cùng dịch vụ chất lượng, cung
cách phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp, Quý khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại xứ sở kim chi tuyệt
vời. Đặc biệt đến với Hàn Quốc mùa Xuân, Quý khách còn có cơ hội đi dưới những tán cây Anh Đào, ngắm
cánh hoa rơi trong gió hay những hàng cây anh đào cổ thụ trăm năm nở rộ cả một góc trời dọc bờ sông
Hàn thơ mộng trong chuyến du lịch Hàn Quốc đầy ấn tượng này nhé!

ĐÊM ĐẦU: TPHCM - INCHEON

22h00 Trưởng đoàn đón Quý khách tại cổng D2, ga đi quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp
chuyến bay khởi hành đi Seoul - thủ đô Hàn Quốc. Quý khách nghỉ đêm trên máy bay.

NGÀY 1: SEOUL - ĐẢO NAMI - THÁP NAM SAN

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

09:50 Đến sân bay quốc tế Incheon, xe và hướng dẫn viên địa phương đón đoàn tại sân bay, đưa đoàn
dùng điểm tâm sáng.
11:00 Xe đưa Quý khách đi tham quan Đảo Nami (Nami Island) - hòn đảo nơi được chọn bối cảnh quay bộ
phim nổi tiếng Bản Tình Ca Mùa Đông đã từng được trình chiếu tại Việt Nam, nơi thu hút nhiều du khách
ghé thăm bởi sự lãng mạn, cảnh đẹp như tranh vẽ, nhiều món ăn hấp dẫn (đặc biệt là Lườn Gà Nướn đảo
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Nami), nhiều trò chơi cảm giác mạnh thú vị .... nổi tiếng trên đảo.
13:00 Ăn trưa đặc sản gà nướng tại đảo Nami. Một trong những món ngon rất nổi tiếng và từng được mệnh
danh là Hoàng hậu của những món ăn làm từ thịt gà ở xứ sở kim chi.
16:00 Rời Đảo Nami, Quý khách tiếp tục hành trıǹh ghé tham quan:

Đoàn tham quan Tháp Namsan, chiêm ngưỡng cầu tình yêu, ngắm toàn cảnh Seoul từ trên cao, tham quan
cầu tình yêu, nơi gửi gắm những tình yêu bất tử của các cặp đôi yêu nhau đến đây. Khám phá khu trung
tâm trò chơi dưới lòng đất vô cùng thú vị.

18:00 Đoàn khởi hành về lại Seoul, dùng bữa tối và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

* Khách sạn 4-5 sao tại khu vực trung tâm nhộn nhịp.

NGÀY 2: SEOUL - LOTTE WORLD - MYEONGDONG

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

07:00 Ăn sáng tại khách sạn.
08:00 Xe đưa đoàn tham quan mua sắm:

Trung tâm nhân sâm Hàn Quốc - nơi được chính phủ Hàn Quốc bảo trợ và tập đoàn Samsung cam kết về
chất lượng sản phẩm.

Cửa hàng tinh dầu thông đỏ.

Khu phố Myeongdong - Khu phố đi  bộ và mua sắm sầm uất nổi tiếng nhất tại Seoul

Đây là những địa điểm được giới trẻ Hàn Quốc và khách du lịch quốc tế yêu thích. Khu chợ Myeongdong
tập trung hàng ngàn thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế.

11:30 Dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương hoặc bằng coupon.
12:30 Quý khách khởi hành tham quan: Công viên chủ đề Lotte World - lớn nhất tại thủ đô Seoul, Hàn
Quốc. Đến đây, Quý khách sẽ như lạc vào thiên đường cổ tích tại chốn phồn hoa với những ánh đèn lung
linh đầy màu sắc, những nhân vật thần tiên, những thiết kế mang nét Trung Hoa cổ. Ngoài ra, Quý khách
còn tham gia những lễ hội lớn như: Lễ hội mặt nạ ở Venice, Lễ hội Rio Carniva với vụ điệu Samba nóng
bỏng của Brazil ... trải nghiệm đủ thể loại trò chơi phù hợp với mọi lứa tuổi.
18:00 Dùng bữa tối tại nhà hàng.

Xe đưa đoàn về lại khách sạn nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Seoul

NGÀY 3: DINH TỔNG THỐNG - CUNG ĐIỆN HOÀNG GIA - VIỆN BẢO TÀNG QUỐC GIA

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

07:00 Dùng điểm tâm tại khách sạn.
08:00 Xe đưa đoàn đi tham quan những danh thắng nổi tiếng của thành phố Seoul:
- Nhà Xanh - Dinh Tổng thống (Blue House) - nơi Tổng thống Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc (chụp
ảnh bên ngoài).
Cung điện Hoàng gia Kyeongbok: nằm ở phía bắc thủ đô Seoul đây là cung điện chính và lớn nhất của Ngũ
Cung được xây dựng vào năm 1395 dưới triều đại JOSEON.
Viện bảo tàng quốc gia: Là bảo tàng quốc gia duy nhất về văn hóa dân gian, trưng bày khoảng 9.800 hiện
vật về đời sống văn hóa.
Tản bộ trên quảng trường Gwang Hwa Moon, nơi có thể bao quát tầm mắt tới Nhà xanh tổng thống, cung
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Kyungbok và cổng Kwang Hwa Moon
Dòng suối Chengonggyecheon chảy giữa lòng thành phố.

12:00 Dùng bữa trưa tại nhà hàng.

Xe đưa đoàn khám phá Tòa nhà 63 tầng – Biểu tượng du lịch của Thủ đô Seoul, nổi bật với lớp kính bọc
vàng bên ngoài sặc sỡ. Quý khách trải nghiệm:

Đài quan sát - Ở Tầng 60 của tòa nhà, quý khách ngắm cảnh, chiêm ngưỡng dòng sông Hàn uốn lượn
quanh thành phố cũng như cảnh sắc ấn tượng ở Seoul.

Thủy cung Hanwha Aqua Planet  63 – với 400 loài sinh vật khác nhau  từ chim cánh cụt đến cá hải long
tượng, những chú sư tử biển, hải cẩu…v.v Quý khách thưởng thức  các tiết mục trình diễn do các loài động
vật biển thực hiện vô cùng đặc sắc

Dùng bữa tối tại nhà hàng. Sau đó xe đưa Quý khách đến nhà hát thưởng thức hài kịch, múa, nhảy múa và
âm nhạc trong chương trình HERO SHOW – Đây là chương trình biểu diễn nghệ thuật sôi động đưa Quý
khách đi từ ngạc nghiên này đến ngạc nhiên khác qua những bức vẽ nghệ thuật xử lí trong vài chục giây
đến vài phút. Xe đưa đoàn về khách sạn nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Seoul.

NGÀY 4: SEOUL - TPHCM

(Dùng bữa: sáng, trưa)

07:00 Sau khi ăn sáng đoàn, quý khách làm thủ tục trả phòng. Sau đó, đoàn tham quan:

Cửa hàng nhân sâm tươi và nông sản Hàn Quốc

Làng cổ Hanok Namsangol - 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

12:00 Dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó Quý khách tiếp tục tham quan:

Quảng trường Gwanghwamun - với chiều rộng 34 mét và dài 557 mét, đây là quảng trường đẹp nhất nằm
tại trung tâm của thủ đô Seoul.

Suối Cheonggyecheon (Thanh Khê Xuyên)  - là một dòng suối dài 5,8 km chảy qua khu trung tâm Thành
phố Seoul, đổ vào sông Jungnangcheon. Nó đã trở thành điểm du lịch lý tưởng ở Hàn Quốc. 

Xe đưa quý khách ra sân bay Incheon làm thủ tục đáp chuyến bay về lại Việt Nam. 

Trên đường đi, quý khách dừng chân dùng bữa chiều nhẹ và mua sắm tại Cửa hàng siêu thị tổng hợp cho
đến giờ ra sân bay.

01:00+1 Đoàn về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Kết thúc chương trình tour du lịch Hàn Quốc 4 ngày. Chia tay
và hẹn gặp lại Quý khách./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khởi hành
2022 Người lớn (Trên 11 tuổi) Trẻ em (Từ 2 đến 11

tuổi) Trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)
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Hàng tuần 14,490,000đ 13,091,000đ 4,397,000đ

- Trẻ em từ 02-11 dưới 11 tuổi: Không có chế độ giường riêng, ngủ chung giường với bố mẹ.

- Trẻ em dưới 2 tuổi: Không có chế độ giường riêng và ăn uống.

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
GIÁ BAO GỒM:
• Vé máy bay khứ hồi theo chương trình tour.
• Thuế hàng không gồm: thuế phi trường 2 nước, phí an ninh, phụ thu phí xăng dầu, bảo hiểm hàng
không...
• Visa nhập cảnh Hàn Quốc.
• Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao hoặc 4 sao như chương trình (02 Người lớn/1 Phòng đôi). Bố trí phòng ba khi
cần thiết.
• Phương tiện vận chuyển theo chương trình.
• Chi phí ăn uống theo chương trình.
• Phí vào cổng các điểm tham quan theo chương trình.
• Bảo hiểm Du Lịch (210.000.000VNĐ/ trường hợp). Không áp dụng cho khách từ 80 tuổi trở lên.
• Trưởng đoàn theo tour suốt tuyến.
• HDV địa phương tại mỗi nơi đến.
• Quà tặng của công ty.

KHÔNG BAO GỒM:
• Chi phí làm hộ chiếu (còn hạn sử dụng trên 6 tháng tính tới ngày về).
• Visa tái nhập Việt Nam cho người quốc tịch nước ngoài là 35usd/khách/lần. Riêng những nước được miễn
visa Việt Nam như: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nauy, Phần Lan, Đan Mạch,
Thụy Điển, Nga,... để được miễn visa thì các lần nhập cảnh vào Việt Nam phải cách nhau từ 30 ngày trở
lên, nếu dưới 30 ngày thì phải làm công văn tái nhập là 115usd/khách/lần.
• Tiền phục vụ, khuân vác, điện thoại, giặt ủi...
• Hành lý quá cước qui định và các chi phí cá nhân phát sinh ngoài chương trình.
• Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn và tài xế địa phương 6usd/người/ngày.

GIÁ VÉ TRẺ EM: (Theo quy định của hãng hàng không và dịch vụ)
• Dưới 2 tuổi: tính 30% giá tour ngủ ghép chung giường với người lớn).
• Từ 2 - dưới 11 tuổi: 90% giá tour (ngủ ghép giường với người lớn). Trường hợp có 2 trẻ đi kèm thì đóng
tiền cho 1 trẻ như người lớn để lấy thêm giường ngủ.
• Từ 11 tuổi trở lên tính bằng giá người lớn.

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, các điều kiện hủy tour trong chương trình. 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
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đăng ký cho mình.
• Khi tới đăng ký, Quý khách đem theo Passport (bản chỉnh) và đặt cọc 50% tổng tiền tour khi đăng ký
tour.
• Giá tour khách mang hộ chiếu nước ngoài bằng giá tour khách mang hộ chiếu Việt Nam.
• Quý khách vui lòng hoàn tất thủ tục và thanh toán số tiền tour còn lại trước 7 ngày khởi hành. Trường
hợp Quý khách bị từ chối Visa, chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền tour và charge phí visa 2.000.000vnđ.
• Quý khách đã có visa, công ty sẽ trừ lại số tiền là 25usd.
• Không giải quyết cho bất kỳ lý do thăm thân, kinh doanh... để tách đoàn. Tùy vao trường hợp cần thiết
muốn tách đoàn khách phải báo trước với công ty và chịu phí theo quy định.
• Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan có thể thay đổi hành trình lên xuống cho phù hợp
tuy nhiên các tuyến điểm Du Lịch vẫn đảm bảo đầy đủ. Các chuyến bay có thể thay đổi tùy thuộc vào các
hãng hàng không, thời tiết...
• Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, Du Lịch Nắng Mới sẽ không
chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.
• Tùy theo tình hình cấp Visa của Lãnh Sự Quán và vé máy bay, ngày khởi hành cỏ thể dời lại từ 1 đến 7
ngày so với ngày khởi hành ban đầu.
• Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Du Lịch Nắng Mới sẽ có trách nhiệm thu nhận khách cho đủ đoàn (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 7 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.
• Các chuyến bay và giờ bay có thể thay đổi giờ chót tùy do phụ thuộc vào các hãng hàng không.
• Hồ sơ xin visa sau khi nộp vào Lãnh Sự Quán sẽ không được hoàn trả lại.
• Sau khi Công ty thông báo ký quỹ mà Quý khách không thanh toán tiền ký quỹ (dù đã đậu visa) đồng
nghĩa khách chưa hoàn tất thủ tục thanh toán và được coi là tự hủy tour. Quý khách sẽ không được tham
gia chuyến đi và Công ty sẽ áp dụng mức phạt theo quy định mục Hủy vé.

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR:

Điều khoản hủy tour (đối với tour có visa):
• Sau khi đặt cọc tour và trước khi Du Lịch Nắng Mới nộp phí visa: chi phí không hoàn lại là 1.500.000 VND
(phí đặt cọc vé máy bay và dịch thuật hồ sơ).:
• Sau khi Du Lịch Nắng Mới nộp phí visa: chi phí không hoàn lại là 2.000.000 VND.
• Trường hợp Qúy khách đã đạt visa, nếu hủy tour sẽ chịu phí theo quy định hủy tour.

Các điều kiện huỷ tour (đối với ngày thường):
• Hủy tour ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là 100% tiền cọc tour.
• Hủy tour từ 30 - 45 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 10% trên tổng giá tour.
• Hủy tour từ 16 - 29 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 30% trên tổng giá tour.
• Hủy tour từ 08 - 15 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 60% trên tổng giá tour.
• Hủy tour từ 04 - 07 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 90% trên tổng giá tour.
• Hủy tour từ 01 - 03 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 100% trên tổng giá tour.
• Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết.
* Các tour ngày lễ, tết là các tour có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày lễ, tết theo qui định.

Các điều kiện huỷ tour (đối với ngày lễ, Tết):
• Hủy tour ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là 100% tiền cọc tour.
• Hủy tour từ 30 - 45 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 30% trên tổng giá tour.
• Hủy tour từ 16 - 29 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 60% trên tổng giá tour.
• Hủy tour từ 08 - 15 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 90% trên tổng giá tour.
• Hủy tour từ 01 - 07 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 100% trên tổng giá tour.
• Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết.
* Các tour ngày lễ, tết là các tour có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày lễ, tết theo qui định.

Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email và phải
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được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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