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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 - Seoul - Everland - Nami - Đảo Jeju
Thời gian: 5 Ngày 5 Đêm

Mã Tour: NN-1246 - Khởi hành: Thứ 6 Hằng Tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Hàn Quốc 5 ngày 5 đêm giá rẻ: Có lẻ những thập niên 90 của thế kỷ trước sự chiếm sóng
hoàn của trào lưu phim Hàn Quốc là một trong những kí ức mãi không quên được của những thế hệ 8X hay
9X. Những bệt nước mắt lăn dài trên mi sụt suỵt súc động trước một trào lưu văn hóa Hàn vì những chuyện
tình quá lãng Mạng. chính vì vậy,  coi xong phim ai cũng ao ước một lần được đi đến Hàn Quốc là những gì
rất xa sỉ và hiếm có.

 

Nhưng hiện nay giấc mơ đặt chân trên đất Hàn sẽ không còn xa lạ với quý khách nữa, nói một câu đơn giản
chỉ cần ''Xách Balo Lên Và Đi" còn mọi chuyện để Du Lịch Nắng Mới lo cho bạn. Với sự đổi mới cho phù hợp
với chương trình. Ngoài chương tình tour du lịch Hàn Quốc 5N5Đ hiện tại, chúng tôi còn cung cấp cho Quý
Khách một lựa chọn khác cũng khá hấp dẫn là tour du lịch phá Hàn Quốc 4 ngày 4 đêm giá rẻ, dịch vụ làm
visa đi Hàn Quốc tại TPHCM chúng tôi sẽ tối giản hóa những thủ tục Visa nhanh nhất, gọn, lẹ sẽ giúp cho
quý khách có một hành trình trải nghiệm dài ngày hơn nữa trong tour du lịch Hàn Quốc với những điểm
khám phá mới như: Đảo Jeju, thiên đường của tình yêu và gió, hay quý khách cũng có thể đến với công
viên giải trí Everland lớn nhất Hàn Quốc hay trãi nghiệm bằng xe điện ngầm hiện đại để đến với Nami
Island để cùng khám phá nhé.

ĐIỂM NỔI BẬC TRONG CHƯƠNG TRÌNH:

• Tham quan Nhà Xanh - Dinh Tổng thống (Blue House).

• Cung điện Hoàng gia Gyeongbok.

• Viện bảo tàng quốc gia.
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• Yongduam Rock; Con đường ma quái.

• Đỉnh núi Seongsan Sunrise;Làng dân tộc Seongeup.

• Đảo Nami.

• Dược Tuyền Tự (Yakcheonsa);Thác nước Cheonjiyeon;Bãi cột đá Jusangjeolli;Công viên tình yêu.

• Tham quan công viên giải trí Everland.

• Trải nghiệm áo Hanbok Truyền Thống và làm kim chi Hàn Quốc tại KimChi Matang.

• Tháp truyền hình Namsan. 

• Làng truyền thống ở thung lũng Namsan.

• Thưởng thức tiết mục nghệ thuật tại nhà hát:NANTA SHOW. 

• Tản bộ trên quảng trường Gwang Hwa Moon.

• Tham quan dòng suối Chengonggyecheon chảy giữa lòng thành phố.

• Tìm hiểu tác dụng của tinh dầu thông đỏ, các sản phẩm nhân sâm tươi cũng như mỹ phẩm nội địa Hàn
Quốc.

• Mua sắm tự do tại một số cửa hàng miễn thuế lớn tại Seoul như Donghwa Duty free,CheongHwa.

NGÀY 01: SEOUL - ĐẢO JEJU (ĂN 3 BỮA)

09:40 Đến sân bay quốc tế Incheon, trưởng đoàn và hướng dẫn viên địa phương đón Quý khách bắt đầu
chuyến tham quan những danh tháng 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 Gyeongbok: 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.

12:00 Sau bữa trưa, Xe đưa Quý khách đến sân bay Gimpo đáp chuyến bay nội địa đến đảo Jeju - hòn đảo
xinh đẹp nằm ở phía Nam đất nước Hàn Quốc; nơi được du khách biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình
nổi tiếng.

Đến sân bay Jeju, Xe và hướng dẫn viên địa phương đón Quý khách đi tham quan:

Yongduam Rock - nổi tiếng với mỏm đá hình đầu Rồng.

Con đường ma quái - nơi mà Quý khách sẽ có một cảm giác hết sức thú vị vì bị ảo giác đánh lừa khi chính
mình ngồi trên chiếc xe đã tắt động cơ nhưng xe vẫn chạy lên dốc.

19:00 Ăn tối tại nhà hàng địa phương, Quý khách nhận phòng khách sạn và tự do nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại
Jeju.
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NGÀY 02: JEJU-LÀNG DÂN TỘC - ĐỈNH NÚI ĐÁ ĐẦU RỒNG (ĂN 3 BỮA)

08:00 Ăn sáng tại khách sạn. 

10:00 Sau đó, đoàn  bắt đầu chương trình tham quan danh thắng trên đảo Jeju:

Đỉnh núi Seongsan Sunrise - ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động; nơi được xem là cảnh quan đẹp nhất của
đảo Jeju; một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Vào dịp tháng 6 hoa nở, Quý khách có thể lưu lại
những bức hình những vạt hoa đỗ quyên được trồng suốt dọc những con đường dẫn lên miệng núi lửa đã
ngừng hoạt động Hallasan và Seong San…

Làng dân tộc Seongeup  - từng là thủ phủ của bộ tộc Cheongeui - Hyeon giai đoạn từ năm 1410-1914, nổi
tiếng với bộ phim truyền hình cổ trang “Nàng Dae Chang Geum”. Ngôi làng có đến 260 kiểu nhà truyền
thống, xây dựng từ những năm cuối của triều đại Joseon.

12:00 Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Sau bữa trưa Xe đưa Đoàn đến:

Dược Tuyền Tự (Yakcheonsa) - một trong những ngôi chùa trang nghiêm và hiện đại nhất của Phật giáo
Châu Á. Đặc biệt nhất là ở nơi đây có dòng suối thần kỳ luôn tuôn trào nguồn nước dược liệu rất tốt cho sức
khỏe.

Thác nước Cheonjiyeon - tên gọi với ý nghĩa là “nơi đất trời hòa làm một”, theo truyền thuyết, đây là nơi
các tiên nữ dạo chơi khi hạ phạm.

Bãi cột đá Jusangjeolli - một kiệt tác thiên nhiên, được hình thành từ dung nham núi lửa Hallasan chảy
xuống bãi biển Jungmun.

Công viên tình yêu - nơi trưng bày 140 bức tượng mang chủ đề phồn thực với những hình thù ngộ nghĩnh.

18:00 Dùng bữa tối tại nhà hàng. Sau đó quý khách tự do khám phá cảnh đêm trên đảo.

Nghỉ đêm tại khách sạn ở Jeju.

NGÀY 03: ĐẢO JEJU - SEOUL - CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ EVERLAND (ĂN 3 BỮA)

08:00 Dùng điểm tâm tại khách sạn.

09:00 Xe đưa đoàn đi tham quan ra sân bay, đáp chuyến bay nội địa về lại Seoul.

Hướng dẫn viên đón tại sân bay Gimpo và đưa Quý khách tham quan công viên giải trí Everland. Mặc dù
diện tích chỉ bằng một phần trăm của Công viên thế giới Walt Disney, nhưng Everland là công viên có chủ
đề đầu tiên lớn nhất ở Hàn Quốc. Công viên Everland được chia làm năm khu chủ đề gồm:

Khu Global Fair (Chợ toàn cầu).

Khu American adventure (Khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu Mỹ).

Khu Magic land (Vùng đất huyền thoại).

Khu European adventure (Khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu châu Âu) và Zoo Topia (Vườn bách thú).

Mỗi  khu chủ đề sẽ tạo cho du khách những ấn tượng khác nhau. Đặc biệt vào mùa xuân là vườn hoa Tulip
rực rỡ và mùa hè là vườn hồng đầy màu sắc sẽ là món quà cho những du khách yêu thıćh hoa và sự lãng
mạn.
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14:00 Đến  KimChi Matang - Nơi Quý khách sẽ có những trải nghiệm Văn hóa Hàn Quốc với Áo Hanbok
Truyền Thống và thử tài làm kim chi Hàn Quốc - món ăn nổi tiếng nhất trên Thế giới.

15:00 Qúy khách có cơ hội tìm hiểu tác dụng của tinh dầu thông đỏ, cửa hàng miễn thuế CheongHwa và
một số siêu thị miễn thuế lớn bậc nhất Seoul.

18:00 Dùng bữa tối tại nhà hàng. Nhận phòng khách sạn. Khách nghỉ đêm tại Seoul.

NGÀY 04: ĐẢO NAMI - THÁP NAMSAN - LÀNG CỔ HANOK NAMSANGOL (ĂN 3 BỮA)

08:00 Dùng điểm tâm tại khách sạn.

09:00 Xe đưa đoàn đến bến tàu, đi tàu sang đảo Nami. Đảo Nami - Nổi tiếng với những xanh mướt và mùa
Xuân và lá phông đỏ rực một góc trời cùng hàng ngân hạnh vàng rực và mùa Thu. Đây là nơi được chọn bối
cảnh quay bộ phim Bản Tình Ca Mùa Đông nổi tiếng khắp thế giới.

12:00 Dùng bữa trưa với món gà nướng nổi tiếng ở khu vực đảo Nami.

13:00 Tham quan Tháp truyền hình Namsan (chụp ảnh bên ngoài, chưa bao gồm chi phí lên tháp). Namsan
vốn là điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Seoul khi có ngọn tháp Namsan có thể ngắm toàn cảnh thành
phố, hàng ngàn ổ khóa tình yêu được các cặp đôi gửi gắm tại đây. Đặc biệt, mùa xuân đến, nơi đây cũng
ngập tràn những sắc hoa anh đào lãng mạn.

Tiếp tục hành trình khám phá lịch sử văn hóa Hàn Quốc tại khu làng cổ Hanok Namsangol còn được gọi là
"Làng truyền thống ở thung lũng Namsan", Làng Hanok ở Namsangol mang đến cho du khách cơ hội trải
nghiệm văn hóa thời đại Joseon, về cuộc sống xã hội cũng như nét sinh hoạt của người dân Hàn từ xưa
(nếu còn thời gian).

14:00 Tham quan và mua sắm tại cửa hàng sâm chính phủ và có cơ hội tìm hiểu các sản phẩm nhân sâm
tươi đặc trưng Hàn Quốc cũng như mỹ phẩm nội địa Hàn Quốc. 

19:00 Dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Quý khách tiếp tục thưởng thức tiết mục nghệ thuật tại nhà
hát HERO SHOW - đây là phần trình diễn có-một-không-hai chú trọng vào giải trí. Hàn Quốc nổi tiếng toàn
thế giới với các nghệ sĩ tài năng ý tưởng kết hợp hiệu ứng hình ảnh kinh ngạc, cùng với sự pha trộn hài
hước của điệu bộ, nhảy múa và hài kịch.

22:00 Xe đưa đoàn về lại khách sạn nghỉ ngơi hoặc Quý khách tự do dạo phố Seoul về đêm rực rỡ ánh đèn.

NGÀY 05: KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ SEOUL - SEOUL - TP HỒ CHÍ MINH (ĂN 3 BỮA)

07:00 Dùng điểm tâm tại khách sạn.

08:00 Quý khách có thể tham quan vẻ đẹp của thành phố Seoul:

Tản bộ trên quảng trường Gwang Hwa Moon, nơi có thể bao quát tầm mắt tới Nhà xanh tổng thống, cung
Kyungbok và cổng Kwang Hwa Moon.

Chụp ảnh cùng dòng suối Chengonggyecheon chảy giữa lòng thành phố.

16:00 Cửa hàng miễn thuế Donghwa Duty free.

18:00 Sau đó xe đưa quý khách ra sân bay Incheon làm thủ tục đáp chuyến bay về lại Việt Nam.

01:00 (AM) Đoàn về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Kết thúc chương trình. Chia tay và hẹn gặp lại Quý khách./.
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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 12
tuổi)

Trẻ em (Từ 2 đến 11
tuổi) Trẻ nhỏ (Dưới 2 tuổi)

Liên hệ trực
tiếp 18,990,000đ 17,195,000đ 5,697,000đ

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:

Vận chuyển: + Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn - Seoul - Sài Gòn.

Hãng hàng không Jeju Air:

7C 4704 SGNICN  02h-00 - 09h50.

7C 4703 ICNSGN  21h35 - 01h00.

Chuyến bay nội địa:

OZ 8945 GMP CJU 16:10 17:20.

OZ 8906 CJU GMP 08:20 09:30.

Hành lí xách tay và kí gửi theo quy định hàng không.

+ Xe du lịch đời mới, máy lạnh suốt tuyến.

Ăn uống:+ Ăn phụ: 05 bữa sáng tại khách sạn/nhà hàng.

+ Ăn chính: 10 bữa ăn chính theo chương trình tour.

VISA: Dịch vụ làm visa đi Hàn Quốc trọn gói.

Khách sạn:Khách sạn 4-5 sao đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn 02 khách/phòng, nếu lẻ khách ngủ ghép phòng
3 hoặc đóng phụ phí phòng đơn nếu khách muốn ngủ phòng đơn (Phụ thu phòng đơn).

Tham quan những điểm tham quan tính phí theo chương trình.

+ Các điểm trong chương trình.

Hướng dẫn viên: Trưởng Đoàn chuyên nghiệp.
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Quà tặng:+ Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường 1.000.000.000 đồng/trường hợp.

+ Nón du lịch.

+ Nước uống: 01 chai/khách/ngày.

+ Balo và Vỏ Hộ Chiếu.

Thuế:Thuế Vat theo quy định của nhà nước.

KHÔNG BAO GỒM:

Tiền bồi dưỡng tài xế và hướng dẫn viên địa phương: 6usd/khách/ngày.

Hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng tính đến ngày về Việt Nam.

Visa: Tái Nhập Việt Nam.

Bảo hiểm cho người trên 65 tuổi.

Tham quan ngoài, ăn uống ngoài chương trình.

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

Lưu ý vé dành cho trẻ em:

Dưới 2 tuổi: 30% giá tour + thuế hàng không (ngủ ghép chung giường với người lớn).

Từ 2 -11 tuổi: 75% giá tour người lớn + thuế hàng không (1 Trẻ em ngủ ghép chung giường với người lớn).

Từ 11 tuổi trở lên: tính bằng giá tour người lớn.

Trường hợp 2 trẻ em đi chung với 2 người lớn,quý khách vui lòng đóng tiền 1 trẻ em giá người lớn để lấy
thêm 1 giường vì phòng bên Hàn Quốc khá nhỏ.

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ TOUR:

Khách vui lòng thanh toán đặt cọc 10,000,000 vnd/khách khi đăng kí tour và thanh toán hết sau khi có kết
quả visa (5 ngày trước khi tour khởi hành đối với ngày thường, 15 ngày đối với ngày lễ).

Trường hợp quý khách bị lãnh sự quán Hàn Quốc từ chối cấp visa, PIT Travel sẽ trả lại tiền cọc tour cho quý
khách sau khi trừ khoản chi phí dịch vụ làm visa là 2.000.000đ.

CÁC ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR:

Điều 1 : Hủy hoặc hoãn tour từ 21 ngày đến trước 15 ngày khởi hành đối với ngày thường, 31 - 21 ngày
trước khởi hành đối với lễ/tết: Phí hủy tour là 50% tiền cọc tour,

Điều 2: Hủy hoặc hoãn chuyến du lịch trước 10 ngày khởi hành đối với ngày thường, 21 ngày trước khởi
hành đối với lễ/tết:  Phí hủy tour là 90% trên tổng giá tour.

Điều 4: Hủy hoặc hoãn chuyến du lịch từ 01 - 03 ngày trước ngày khởi hành, 14 ngày trước khởi hành đối
với lễ/tết:: Phí hủy tour là 100% trên tổng giá tour.

CÁC ĐIỀU LƯU Ý KHI HỦY HOẶC HOÃN TOUR:

Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email phải được Công ty xác
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nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận. Nếu không có sự xác nhận hợp lệ của công ty,
xem như quý khách tự ý hủy tour và công ty sẽ căn cứ theo điều khoản hủy phạt trên.

Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết.

Trường hợp hủy hoặc hoãn chuyến du lịch rơi vào 2 điều cùng một lúc thì phí hủy tour sẽ được tính theo
mức cao hơn.

Đối với những khách đã có visa, công ty sẽ giữ hộ chiếu 3 tháng ( thời hạn hiệu lực của visa ) hoặc đóng
dấu hủy visa.

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ TOUR:

Cung cấp hồ sơ visa theo yêu cầu:

Hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng.

2 ảnh 4x6 phông nền trắng, CMND photo.

Hộ khẩu photo, tạm trú photo (nếu có).

Xác nhận số dư  tài khoản ngân hàng (có con dấu mộc của ngân hàng và số dư tối thiểu 100 triệu).

Hợp đồng lao động sao y công chứng + đơn xin nghỉ phép. Trong trường hợp khách là chủ công ty vui lòng
cung cấp Giấy đăng kí kinh doanh sao y công chứng + biên lai nộp thuế tháng hoặc quý gần nhất.

Người hưu trí vui lòng photo công chứng sổ hưu.

Nếu trẻ em hoặc vợ chồng đi cần cung cấp giấy khai sinh và giấy kết hôn./.

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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