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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 khám phá Hàn Quốc khởi hành thứ 6 hàng tuần từ
TPHCM

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Mã Tour: NN-458 - Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Hàn Quốc 6 ngày 5 đêm khởi hành từ TPHCM: Là đất nước nổi tiếng có phong cảnh đẹp
4 mùa và có nét giống những nước Phương Tây, trong hành trình khám phá xứ sở Kim Chi sẽ đưa du khách
trải nghiệm nhiều dịch vụ nổi bật tại Seoul và tham quan khám phá tại nhiều địa danh nổi tiếng của Hàn
Quốc. Chương trình tour du lịch Hàn Quốc được Du Lịch Nắng Mới thiết kế để phù hợp với mọi lứa tuổi, các
thủ tục xin visa Hàn Quốc được công ty chúng tôi đơn giản hóa và bảo đảm xin visa đi Hàn Quốc với tỷ lệ
đâu cao nhất. Nếu Quý Khách đang có ý định khám phá đất nước hiện đại này đừng ngần ngại gọi cho
chúng tôi để được tư vấn nhé!

NGÀY 01: TPHCM - SEOUL

(Dùng bữa: trên máy bay)

22h00: Hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ đón Quý khách tại ga đi Quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất để làm
thủ tục check-in.
Máy bay cất cánh đi Seoul, nghỉ đêm và ăn tối trên máy bay.

NGÀY 02: SEOUL

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

07h25: Đoàn đến phi trường Incheon, hướng dẫn viên địa phương đón đoàn và đưa đoàn đi ăn sáng món mì
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Udon.

Sáng: Đoàn khởi hành đi tham quan:
+ Cung điện GYEONGBOK được xây dựng vào năm 1935 bởi vua TAEJO thuộc triều đại CHOSUN.
+ Khám phá Viện Bảo Tàng Truyền Thống Dân Gian Quốc Gia Triều Tiên nằm trong khu vực Hoàng Cung,
nơi lưu giữ và bảo tồn trên 10000 mẫu vật phản ánh các nghi lễ, tôn giáo, cách bài trí nhà cửa và các đồ
vật trong gia đình Triều Tiên truyền thống.
+ Blue House - Dinh tổng thống - nơi Tổng Thống đương nhiệm đang làm việc và sinh sống.
+ Quảng trường Gwanghwamun, nơi có dòng suối Cheonggyecheon bị chôn vùi hàng trăm năm.
Quý khách dùng bữa trưa với món gà hầm sâm thượng hạng chỉ có duy nhất tại Hàn Quốc.

Chiều: Quý khách thưởng thức nét đẹp cổ truyền Hàn Quốc - tắm nước nóng Sauna, tận hưởng cảm giác
sản khoái và thích thú giữa tiết trời mùa đông.
Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

NGÀY 03: SEOUL - LOTTE WORLD

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách tham quan: LOTTE WORLD - khu phức hợp vui chơi giải trí lớn tại
thủ đô Seoul, bao gồm một công viên giải trí trong nhà lớn nhất thế giới và đã thiết lập một kỷ lục Guiness.
Khu vui chơi ngoài trời gọi là "Magic Island", hòn đảo nhân tạo bên trong một hồ nước được kết nổi
Monorail, phức hợp mua sắm, rạp chiếu phim, khách sạn sang trọng, bảo tàng dân gian Hàn Quốc,…Lotte
World phục vụ hơn 8.000.000 du khách mỗi năm và được xem là một trong những công viên giải trí đẳng
cấp thế giới ở châu Á.
Ăn trưa tại nhà hàng địa phương.

Chiều, Quý khách thưởng thức chương trình FANTA STICK SHOW, chương trình biểu diễn kết hợp phong
cách vừa truyền thống vừa hiện đại, ca múa nghệ thuật nổi tiếng của Hàn Quốc, đây là show diễn nổi tiếng
nhất và mới nhất tại Hàn Quốc.

Tham quan và mua sắm tại cửa hàng nấm linh chi, thuốc cổ truyền Hàn Quốc - dầu thông giúp bổ máu,
chống tắc mạch máu.
Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Khám phá Seoul về đêm tại khu chợ sầm uất Dong-daemun. Về khách sạn
nhận phòng nghỉ ngơi.

NGÀY 04: SEOUL - JEJU

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng: Chuông điện thoại đánh thức, ăn sáng tại khách sạn.
Qúy khách khởi hành tham quan:
+ Trung tâm nhân sâm chính phủ.
+ Mua sắm tại khu chợ sầm uất Myungdong.
Đoàn dùng bữa trưa.

Chiều: Quý khách ra sân bay Gimpo đáp chuyến bay đi Jeju - hòn đảo xinh đẹp và thơ mộng nằm cách đất
liền 85 km về phía Nam.

Đến Đảo Jeju, Xe và hướng dẫn viên địa phương sẽ đón và đưa Quý khách tham quan:
+ Yongduam Rock - nổi tiếng với với mỏm đá hình đầu Rồng - biểu tượng chính của Đảo Jeju.
+ 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
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mình ngồi trên chiếc xe đã tắt động cơ nhưng xe vẫn chạy lên dốc.

Ăn tối với món thịt heo đen nướng đặc sản của vùng đảo Jeju. Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

NGÀY 05: JEJU

(Dùng bữa: sáng, trưa, tối)

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách bắt đầu một ngày mới tại Đảo Jeju với chương trình tham quan:
+ Chinh phục đỉnh núi Seongsan Sunrise - ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động, đây là nơi được xem là cảnh
quan đẹp nhất của đảo Jeju nhờ đặc thù khí hậu 4 mùa rõ rệt.
+ Làng dân tộc Seongeup - từng là thủ phủ của bộ tộc Cheongeui - Hyeon giai đoạn từ 1410 - 1914.
Ăn trưa với món lẩu nấm độc đáo.

Chiều: Đoàn tiếp tục tham quan:
+ Thác nước Cheonjiyeon nổi tiếng nơi có cây cầu với truyền thuyết về 07 nàng tiên xinh đẹp.
+ Vách đá Jusangjeolli - cao 20m được tạo từ dung nham Hallasan chảy xuống bờ biển Jungmun, những
con sóng lớn liên tục va đập vào tảng đá làm nơi này thêm hấp dẫn,tao cảm giác như ta đang đứng giữa
lòng đại dương.

Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Về khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự do dạo khu Tapdong về đêm.

NGÀY 06: JEJU - SEOUL - TPHCM

(Dùng bữa: sáng, trưa)

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. Khởi hành ra phi trường Jeju đáp chuyến bay bay về
lại Seoul.
Đến phi trường Gimpo - Seoul, xe và hướng dẫn viên địa phương sẽ đón đoàn tham quan:
+ Cửa hàng Mỹ Phẩm miễn thuế Donghwa.
+ Siêu thị Choeng-ha.

Ăn trưa tại nhà hàng địa phương.
Đoàn khởi hành ra phi trường Incheon đáp chuyến bay về TPHCM.
Đến sân bay Tân Sơn Nhất kết thúc chuyến khám phá Tour du lịch Hàn Quốc, tạm chia tay và hẹ gặp lại
đoàn trong những chuyến đi khác./.

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 Khách sạn Giá tour

Thứ 6 hàng tuần Từ 4 Sao 19,479,000 d

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

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/tour-du-lich-han-quoc-gia-re.html
https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền 2023 - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 4

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 TP.HCM - SEOUL - JEJU / JEJU - SEOUL - TPHCM.
- Dịch vụ làm visa Hàn Quốc
- Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao như chương trình (02 người/ phòng). Bố trí phòng 3 khi cần thiết.
- Ăn uống, Xe đưa đón và phí tham quan theo chương trình.
- Hướng dẫn viên nhiệt tình suốt tuyến.
- Quà tặng của công ty (vỏ hộ chiếu, nón, túi xách du lịch).
- Bảo hiểm du lịch toàn cầu (không áp dụng cho người từ 70 tuổi trở lên).

KHÔNG BAO GỒM:

- Hộ chiếu, chi phí cá nhân (giặt ủi và điện thoại trong khách sạn).
- Hành lý quá cước quy định của hàng không.
- Tiền bồi dưỡng tài xế và hướng dẫn viên địa phương 630.000 VNĐ/khách.
- Visa tái xuất nhập cho khách nước ngoài: 1.050.000 VNĐ/khách.
- Phụ thu phòng đơn.

LƯU Ý:

- Quý khách vui lòng đem theo Passport (bản chính hoặc copy), đóng cọc 400USD/khách khi đăng ký tour
và hoàn tất thanh toán 10 ngày trước khi tour khởi hành (trừ thứ 7 và chủ nhật).
- Do các khoản chi phí đã thanh toán, trường hợp Quý khách bị cơ quan Lãnh sự từ chối không cấp visa,
Quý khách vẫn phải nộp lệ phí xin visa Hàn Quốc + dịch thuật: 3.000.000 VNĐ/khách.
- Có thể khi tham gia tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ, quý khách phải đóng 1 khoản tiền thế chân 100 Triệu
VND/Khách - 200 Triệu VND/Khách (Khi có yêu cầu). Số tiền này sẽ được hoàn trả khi quý khách trở về Việt
Nam.
- Ngày khởi hành có thể dời lại ít nhất 1 tuần do phụ thuộc vào kết quả visa của Lãnh Sự Quán Hàn Quốc.
- Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, công ty chúng tôi sẽ không
chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.
- Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan, khách sạn, có thể thay đổi cho phù hợp, tuy nhiên
tổng số điểm tham quan trong chương trình vẫn đảm bảo đầy đủ.
- Chuyến bay và giờ bay có thể thay đổi giờ chót tùy thuộc vào các hãng hàng không.
- Trong những trường hợp khách quan như: thiên tai, khủng bố,... hoặc do sự cố hay có sự thay đổi lịch
trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa,... thì công ty sẽ giữ quyền thay
đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho Quý khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi
thường những thiệt hại phát sinh.
- Công ty chỉ tổ chức du lịch tham quan thuần túy, do đó quý khách không được phép tùy ý tách đoàn
trong suốt hành trình. Nếu quý khách tách đoàn vì mục đích cá nhân như công tác, thăm thân nhân,... phải
báo lại ngay cho trưởng đoàn và đóng phí từ 1.260.000 VND/ ngày/ khách).

HUỶ VÉ:

Trong trường hợp không thể tham dự được tour, quý khách vui lòng thông báo cho Công ty và chịu phí huỷ
như sau:
- Hoãn hoặc hủy sau khi đăng ký đặt cọc: mất toàn bộ tiền cọc + giữ hộ chiếu 3 tháng đối với khách đã có
visa Hàn Quốc mà không tham gia tour.
- Hoãn hoặc hủy trước 07 ngày so với ngày khởi hành (trừ thứ bảy vàchủ nhật): 75% tổng giá trị tour + giữ
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hộ chiếu 3 tháng đối với khách đã có visa Hàn Quốc.
- Hoãn hoặc hủy từ 02 - 06 ngày so với ngày khởi hành (trừ thứ bảy và chủ nhật): 100% tổng giá trị tour +
giữ hộ chiếu 3 tháng đối với khách đã có visa Hàn Quốc.
- 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. 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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