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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

Tour Du Lịch Hàn Quốc 4N4Đ - Seoul - Lotte World - Nami -
Trượt Tuyết Hàn Quốc

Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
Mã Tour: NN-1251 - Khởi hành: Hằng Tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Hàn Quốc 4 ngày 4 đêm khởi hành từ Sài Gòn: Mùa mà đẹp nhất đất nước Hàn Quốc có
lẻ sẽ là Mùa Xuân, khi những cây hoa anh đào bắt đầu nở rộ báo hiệu cho một năm mới bắt đầu, và cũng là
màu đẹp nhất trong năm của đất nước xứ sở kim chi khi hàn ngàn du khách các nước trên thế giới tụ về
đây để đón mùa Hoa Anh Đào. Nhưng mỗi mùa ở Hàn Quốc lại có một vẻ đẹp riếng và dường như mỗi mùa
trong năm đất nước Hàn Quốc họ luôn có những lễ hội riêng để chào đón du khách xin visa du lịch đi Hàn
Quốc đến nước họ.

 

Mùa Thu bạn có thể ngắm những rừng lá phong và những cây hạnh ngân chuyển săc vàng sau đó nhường
chỗ lại cho Mùa Đông băng giá với lễ hội trượt tuyết thì Mùa Xuân nơi giao thoa đất trời, Hoa Anh Đào nở
khắp nơi trên mọi nẻo đường thì mùa hè ở Hàn có vẻ oai bức hơn. Tuy cảnh không đẹp bằng những mùa
khác trong năm nhưng ở tại đất nước này, họ luôn tạo ra những lễ hội và sự kiện trãi dọc đất nước. Từ
Seoul trên những con đường đến Gyeonggi-do diễn ra rất nhiều những lễ hội như các buổi hòa nhạc và các
công viên chủ đề được xây dựng hay đến chương trình mua sắm thỏa thích trong Tour Hàn Quốc giá rẻ
tặng Nanta show do công ty Du Lịch Nắng Mới tổ chức sẽ làm hài lòng quý du khách. Ngoài ra, Quý khách
cũng có thể đặt tour dài ngày hơn qua các chương trình tour du lịch Hàn Quốc 5 ngày 5 đêm hoặc tour du
lịch Hàn Quốc 4 ngày 4 đêm khám phá Everland.

ĐÊM 01: TPHCM - SEOUL

Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất ga đi quốc tế, HDV đón đoàn và hướng dẫn làm thủ tục đáp
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chuyến bay đi Incheon - Hàn Quốc. Bắt đầu hành trình chuyến tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ.

Quý khách nghỉ đêm trên máy bay.

NGÀY 01:THỦ ĐÔ SEOUL - TẮM SAUNA

(Dùng bữa: trưa, tối)

Đến sân bay Incheon – Hàn Quốc. Xe và HDV địa phương đưa đón quý khách và khởi hành tham quan:

• 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.

• Blue House (hay còn gọi là Nhà Xanh - Phủ Tổng Thống Hàn Quốc) – 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).

• Bảo tàng quốc gia National Folk Museum.

Quý khách dùng bữa tại nhà hàng địa phương. Sau đó, đoàn khởi hành trải nghiệm những nét văn hóa đặc
sắc nhất của đất nước Hàn Quốc.

• Trải nghiệm dịch vụ tắm nước nóng Sauna.  Quý khách sẽ được ngâm mình trong làn nước nóng, thư giãn
tại phòng xông hơi giữa thời tiết lạnh của xứ Hàn. Tắm Sauna không chỉ tốt cho sức khỏe mà đây còn là dịp
để có những trải nghiệm kết nối tình thân giữa mọi người với nhau.

• Tham gia làm món kim chi và thử trang phục Hanbok truyền thống của Hàn Quốc.

Quý khách ăn tối tại nhà hang địa phương. Về lại khách sạn nghỉ ngơi, tự do khám phá Seoul về đêm.

NGÀY 02: ĐẢO NAMI - LOTTE WORLD

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Qúy khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Khởi hành tham quan:

• Đảo Nami – Nổi tiếng với những tán lá phong đỏ rực một góc trời cùng hàng ngân hạnh thẳng tắp đã từng
xuất hiện trong bộ phim “Bản tình ca mùa Đông”.

Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Tiếp tục tham quan mua sắm:

• Cửa hàng tinh dầu thông đỏ được chiết xuất từ cây Thông đỏ có tác dụng chữa tiểu đường, mỡ trong
máu, giúp trẻ hóa các tế bào đã bị lão hóa, khiến du khách luôn cảm thấy khỏe mạnh, tràn đầy năng
lượng.

• Trung tâm nhân sâm Chính Phủ: giới thiệu quy trình trồng, thu thập, công dụng và cách sử dụng nhân
sâm.

• Lotte World - là một khu phức hợp vui chơi giải trí lớn tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. 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... Đến đây, du khách như lạc bước vào một thiên đường cổ tích giữa chốn phồn hoa với những
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ánh đèn lung linh, những nhân vật thần tiên, những thiết kế mang đậm nét Trung Cổ. Ngoài ra, Quý khách
còn được tham gia những lễ hội lớn nhất thế giới được tái hiện lại như Lễ hội mặt nạ ở Venice; lễ hội Rio
Carnival với vũ điệu Samba nóng bỏng của Brazil…trải nghiệm đủ thể loại trò chơi phù hợp với từng lứa
tuổi.  

Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Về khách sạn nghỉ ngơi. Nghỉ đêm ở Seoul.

NGÀY 03: SEOUL - TRƯỢT TUYẾT

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Quý khách dùng điểm tâm sáng, đoàn bắt đầu chương trình tham quan với chương trình làm đẹp mua sắm
tại:

• Khu trượt tuyết Yangji Pine - hệ thống khu giải trí phức hợp  nằm trong khung cảnh hoành tráng mùa
đông của đất nước Hàn Quốc. Quý khách có thể tận hưởng cảm giác thú vị trước thiên nhiên trong làn
tuyết trắng và trải nghiệm môn thể thao trượt tuyết trên đường dốc với độ cao hơn 50m. Theo sự hướng
dẫn của Hướng dẫn viên, Quý khách sẽ làm quen với các bài học trượt tuyết bằng máng trượt (đã bao gồm
chi phí). Qúy khách có thể sử dụng gậy trượt (chi phí thuê quần áo, dụng cụ trượt tuyết tự túc, khoảng
30$).

Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó, đoàn khởi hành đi tham quan mua sắm tại các
khu trung tâm nổi tiếng ở thủ đô Seoul – Hàn Quốc:

• Cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng Hàn Quốc và thưởng thức phong cách trang điểm Hàn Quốc. Hàn Quốc là
một trong những nước đứng đầu thế giới về làm đẹp và công nghệ làm đẹp, quý khách sẽ được tham quan
và sử dụng thử miễn phí tất cả các loại mỹ phẩm nổi tiếng tại cửa hàng.

• Cửa hàng nhân sâm tươi.

• Chợ Myongdong– nằm ngay trung tâm thành phố. Đến đây, du khách có thể tự do lựa chọn cho mình
những bộ quần áo, nữ trang, mỹ phẩm yêu thích.

Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi hoặc tự do khám
phá Seoul về đêm.

NGÀY 04: SEOUL - TPHCM

(Dùng bữa: sáng)

Quý khách dùng điểm tâm. Làm thủ tục trả phòng. Khởi hành tham quan:

• Làng văn hóa dân tộc Bukchon nằm ở vị trí bên dưới dốc nghiêng hướng Bắc núi Namsan, dòng suối chảy
qua ngôi làng trước mặt, có ao sen và phong cảnh đẹp xung quanh, quy tụ 900 ngôi nhà gỗ truyền thống
trên diện tích khoảng 113 hecta, vốn là nơi sinh sống của các gia đình quý tộc và quan viên triều đại
Joseon.

• Cửa hàng miễn thuế.

Hướng dẫn viên làm thủ tục để Quý khách đáp chuyến bay về phi trường Tân Sơn Nhất - TPHCM.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh và nhận lại hành lý cá nhân, trưởng đoàn Du Lịch Nắng Mới chào tạm biệt
Quý khách. Kết thúc chuyến tham quan. Chia tay Quý khách và hẹn gặp lại./.
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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)

10-13/01/2022 14,490,000đ 13,091,000đ 4,397,000đ

24-27/01/2022 (29 Tết) 18,490,000đ 16,791,000đ 5,247,000đ

14-17/02/2022
28/02 - 02/03/2022 14,490,000đ 13,091,000đ 4,397,000đ

06-09/03/2022 14,490,000đ 13,091,000đ 4,397,000đ

13-16/03/2022
20-23/03/2022
27/30/03/2022

14,490,000đ 13,091,000đ 4,397,000đ

15-18/05/2022
22-25/05/2022

29/05-01/06/2022
11,490,000đ 10,391,000đ 4,197,000đ

05-08/06/2022
12-15/06/2022
19-22/06/2022
26-29/06/2022

13,990,000đ 12,591,000đ 4,197,000đ

- 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 TOUR BAO GỒM:

• Vé máy bay khứ hồi SGN – ICN– SGN. 

• Khách sạn 3 -4 sao Hàn Quốc tại trung tâm, tiêu chuẩn 02 khách/phòng. Trường hợp khách bị lẻ do giới
tính sẽ được bố trí 03 khách/ phòng.

• Các bữa ăn theo chương trình.

• Các chi phí tham quan theo chương trình.
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  Dịch vụ làm visa Hàn Quốc tại TPHCM

• Vận chuyển bằng xe máy lạnh đời mới theo chương trình.

• Hướng dẫn viên tiếng Việt chuyên nghiệp, nhiệt tình suốt tuyến.

• Bảo hiểm du lịch toàn cầu với mức bồi thường cao nhất là 220.000.000 VNĐ/ trường hợp

• Quà tặng Công ty: Nón, bao hộ chiếu.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

• Hộ chiếu: còn hạn trên 06 tháng tính đến ngày kết thúc tour

• Chi phí cá nhân, hành lý quá cước, bồi dưỡng cho bellboy khách sạn….

• Tiền tip cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương là 30 USD/ khách.

• Phụ thu phòng đơn (nếu có)

• Lệ phí visa tái nhập Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài  là 45 USD/ Khách.

• Hóa đơn VAT (quý khách vui lòng báo trước khi đăng ký tour)

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN: 

• Đợt 1: Quý khách đem theo hộ chiếu (Passport) bản gốc + hồ sơ xin visa (nếu có) và đặt cọc 50% giá
tour.

• Đợt 2: Quý khách thanh toán hết phần tiền còn lại trước 07 ngày khởi hành (không tính ngày lễ, thứ 7 và
chủ nhật).

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR TRƯỚC NGÀY KHỞI HÀNH:

• Hoãn hoặc hủy sau khi đăng ký đặt cọc sẽ không được hoàn lại tiền cọc 

• Hoãn hoặc hủy trước 30 ngày so với ngày khởi hành (trừ thứ bảy & chủ nhật): 75% giá trị tour

• Hoãn hoặc hủy trước 15 ngày so với ngày khởi hành (trừ thứ bảy & chủ nhật): 100% giá trị tour 

• Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email và phải được Công
ty xác nhận. Qúy khách vui lòng mang theo phiếu thu và hợp đồng đã đặt cọc để làm thủ tục hủy tour.
Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.

LƯU Ý:

• Gía không áp dụng cho dịp lễ, tết và mùa cao điểm.

• Thứ tự chương trình có thể hoán đổi tùy theo tình hình thực tế tại địa phương nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ
điểm tham quan trong chương trình.

• Đối với khách trên 85 tuổi, Qúy khách sẽ đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (thay đổi tùy theo tour ).

• Hồ sơ visa sau khi nộp vào Lãnh Sự Quán sẽ không được hoàn trả lại.

• Đối với những khách không đậu visa, sẽ chịu phí 2.500.000VNĐ/Khách (Lệ phí LSQ + dịch thuật + phạt
cọc hàng không ) 
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• Do đặc thù là tour ghép khách lẻ, nên nếu đoàn phải khởi hành dưới 10 khách, giá tour sẽ được tính lại.
Nếu không chấp nhận giá mới, quý khách có thể chuyển sang tour tiếp theo. Hoặc Công Ty sẽ hoàn lại
toàn bộ số tiền mà khách đã đóng.

• Công ty cam kết sẽ hỗ trợ thông tin và giúp đỡ quý khách trong khả năng của mình, nhưng được miễn trừ
trách nhiệm thanh toán bất cứ khoản chi phí phát sinh nào nếu quý khách bị cơ quan di trú nước sở tại giữ
lại tại cửa khẩu hoặc không cho phép nhập cảnh cùng với đoàn. Trong trường hợp này, dù không muốn,
nhưng do qui định của nhà cung cấp dịch vụ của nước sở tại, chúng tôi buộc phải từ chối hoàn trả các
khoản chi phí tour cho quý khách dù dịch vụ này chưa được thực hiện.

• Vì tính chất đoàn ghép khách lẻ đi và về theo đoàn. Qúy khách vui lòng không tách đoàn. Trường hợp
khách tách đoàn vì việc cá nhân phụ thu 2.000.000VNĐ/ người/ ngày và phải được thông báo trước.

• Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour và các điều khoản bao gồm và
không bao gồm trong chương trình, các điều kiện hủy tour…Trong trường hợp Quý khách không trực tiếp
đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký, Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đến
đăng ký!

• Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel document vui lòng thông báo với nhân viên bán tour ngay thời
điểm đăng ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy tờ có liên quan (nếu có). 

• Quý khách chỉ mang thẻ xanh (thẻ tạm trú tại nước ngoài) và không còn hộ chiếu VN còn hiệu lực thì
không đăng ký du lịch sang nước thứ ba được.

• 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. Không nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lí do an toàn cho khách.

• Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vı ̀lý do cá nhân (như hình ảnh, thông tin giấy
tờ trong bản gốc bị mờ, không rõ ràng; passport hết hạn, không đúng quy định…) công ty sẽ không chịu
trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.

• 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 báo trước.

• Trong những trường hợp bất khả kháng như: khủng bố, bạo động, thiên tai, sự thay đổi lịch trình của
hàng không, tàu hỏa… công ty sẽ chủ động thay đổi lộ trình đi hoặc hủy tour vì sự thuận tiện và an toàn
của Khách và không chịu trách nhiệm bồi thường cho những chi phí phát sinh, cũng như những dịch vụ đã
thực hiện.

THỦ TỤC XIN VISA HÀN QUỐC:

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
đăng ký cho mình.

Khi tới đăng ký, Quý khách đem theo Passport (bản chıńh) và đóng 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.
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Do tour khách lẻ ghép đoàn, nếu Quý khách tự ý tách đoàn, không tham gia chương trình cùng đoàn Quý
khách sẽ đóng phụ thu 120usd/ngày/khách.

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 vı ̀lý do cá nhân, Du Lic̣h 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, Chúng tôi 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.

Trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi: Nếu đi cùng bố/mẹ phải mang theo giấy khai sinh có dấu mộc đỏ, nếu
không đi cùng bố/mẹ phải mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương.

Trường hợp khách từ 75 tuổi phải ký giấy xác nhận sức khỏe và đi kèm 1 người thân từ 18 - 55 tuổi.

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR:

Các điều kiện huỷ tour 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 trước 60 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 10% trên tổng giá tour.

Hủy tour trước 45 ngày trước ngày khởi hành: Phí huỷ tour là 20% trên tổng giá 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 được Công ty
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xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP VISA NHẬP CẢNH HÀN QUỐC:

Nhằm đảm bảo cho quá trình xin cấp thị thực nhập cảnh vào HÀN QUỐC của Quý khách được thuận tiện và
đạt kết quả tốt nhất, xin Quý khách vui lòng chuẩn bị & hoàn tất các hồ sơ theo hướng dẫn sau đây :

HỒ SƠ CÁ NHÂN:

2 Hình 3,5 x 4,5 (mới chụp trong vòng 6 tháng).

Bản sao công chứng tất cả các trang hộ khẩu hiện tại.

Bản sao công chứng giấy đăng ký kết hôn. Trường hợp ly hôn phải có xác nhận ly hôn.

Hộ chiếu còn giá trị trên 6 tháng, có ký tên.

Hợp đồng lao động hoặc giấy phép đăng ký Kinh Doanh nếu là chủ doanh nghiệp, biên lai thuế 3 tháng gần
nhất

Đơn xin nghỉ phép có xác nhận của công ty.

Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã hội.

Bằng chứng về quyền sở hữu nhà, đất, xe ôtô (nếu có).

Sổ tiết kiệm bản gốc (LSQ yêu cầu đối chiếu) và Xác nhận số dư sổ tiết kiệm bằng tiếng Anh bản gốc. (Lưu
ý sổ tiết kiệm phải có giá trị ít nhất 100.000.000VNĐ/Khách và có kỳ hạn ít nhất là 3 tháng trở lên)

Nộp kèm theo hộ chiếu cũ (nếu có).

Chứng Minh Nhân Dân photo có công chứng.

Bằng cấp học vị cao nhất.

Thẻ học sinh, sinh viên nếu còn đi học

Trẻ em dưới 18 tuổi phải có giấy khai sinh công chứng. Nếu không đi cùng cha mẹ phải có giấy ủy quyền.

(Tất cả hồ sơ phải sao y bản chính không quá 3 tháng).

Trường hợp được miễn chứng minh tài chính:Những khách đã từng có visa vào Hàn Quốc du lịch hoặc công
tác thì sẽ được miễn tài chính.

Trường hợp không được miễn chứng minh tài chính: Tất cả các khách đã từng đi Châu Âu , Mỹ , Úc ,
Canada , NewZeland … các nước phát triển đều phải chứng minh tài chính + sổ gốc đối chiếu bình thường

Lưu ý:

Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ phụ trách nhận hồ sơ xin visa đối với người
hiện đang sinh sống ở khu vực miền Nam từ  Quảng Nam trở vào. Đối với những người sinh sống từ  Đà
Nẵng  trở ra Bắc, xin vui lòng nộp hồ sơ xin visa tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội.

Chú ý : Sao y bản chính có giá trị trong vòng 3 tháng./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
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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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