
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

ĐÊM NGÀY 01 : TP.HCM   INCHEON                                                                          (Ăn nhẹ) 

23:00 Quý khách tập trung tại ga quốc tế Tân Sơn Nhất  làm thủ tục bay đi Seoul lúc  7C4704 SGN-INC 

02:00 09:45 đi Incheon. Quý khách nghỉ đêm trên máy bay . 

NGÀY 01 : INCHEON – NAMI – TRƯỢT TUYẾT                                     ( Ăn trưa, tối) 

 Đoàn đến sân bay quốc tế Incheon, làm thủ tục nhập cảnh Hàn 

Quốc. Xe và hướng dẫn viên địa phương đón đoàn đi ăn trưa và tham quan. 

➢ Đảo Nami– một cù lao trên sông cách Seoul  65km, là bối cảnh 

quay bộ phim truyền hình nổi tiếng “Bản tình ca mùa đông”, một thắng 

cảnh đẹp và lãng mạn nhất của Hàn Quốc mà bất cứ ai đến đất nước này 

đều mong muốn được đặt chân đến. Tự do tham quan, ngoạn cảnh, chụp 

hình lưu niệm trên đảo. 

➢ Chương trình đặc biệt đoàn di chuyển đến khu trượt tuyết 

ELYSIAN GANGCHON, tại đây Quý khách sẽ có cơ hội trải nghiệm 



 

 

khu resort đẳng cấp 5 sao, tham quan chụp hình với tuyết và thử nghiệm với môn nghệ thuật trượt tuyết.(không 

bao gồm chi phí thuê quần áo máng trượt). 

Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng sau đó  về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

NGÀY 02 : LOTTE WORLD – CITY SEOUL               ( Ăn sáng , trưa, tối)  

Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn khởi hành tham quan mua sắm tại: 

➢ Công viên Tháp Namsan- một trong những công viên lớn nhất 

Seoul với lượng động thực vật phong phú. Nơi có rất nhiều hàng rào lưu 

giữ hàng triệu cặp khóa tình yêu của giới trẻ Hàn Quốc (không bao gồm 

phí lên tháp Namsan).  

➢ Cửa hàng mỹ phẩm: Hàn Quốc vốn được xem là cái nôi chuyên về 

làm đẹp và thẩm mỹ của Châu Á, các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc 

luôn được người tiêu dùng ưu ái, tin tưởng. 

➢ Làng văn hóa Namsangol Hanok– nơi bảo tồn cũng như duy trì 

được rất nhiều nhà cổ với lối kiến trúc từ thời Joseon. Đây sẽ là một địa 

điểm không thể bỏ qua trên hành trình du lịch Hàn Quốc xinh đẹp 

Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương sau đó tham quan:  

➢ Công viên giải trí liên hợp LOTTE WORD– công viên Lotte 

World - công viên giải trí trong nhà lớn nhất thế giới và đã thiết lập một kỷ 

lục Guiness, mở cửa quanh năm, khám phá :  “Magic Island”,  hòn đảo 

nhân tạo bên trong một hồ nước được kết nổi Monorail, các khu mua sắm…Mở cửa ngày 12 tháng 7 năm 1989, 

Lotte World phục vụ hơn 8.000.000 du khách mỗi năm cùng với Tokyo Disney Resort được xem là là một trong 

những công viên giải trí đẳng cấp thế giới ở châu Á. 

➢ Thưởng thức Painting Show - chương trình biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng của Hàn Quốc mang lại không 

khí vui nhộn, sảng khoái. 

Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương  sau đó khởi hành về khách sạn nghỉ ngơi. 

NGÀY 03 : CITY SEOUL  - HOÀNG CUNG – PAITING SHOW           ( Ăn sáng , trưa, tối) 

      

Ăn sáng tại khách sạn, tham quan mua sắm tại: 



 

 

➢ Cửa hàng tinh dầu thông đỏ: Tìm hiểu tác dụng chữa bệnh, ngăn ngừa ung thư của tinh dầu thông đỏ,     

một vị thuốc cổ truyền của người Hàn Quốc.  

➢ Trung tâm nhân sâm: Tìm hiểu lợi ích cho sức khỏe của nhân sâm và quy trình trồng và thu hoạch nhân 

sâm của vùng Geumsan miền Trung Hàn Quốc nơi địa hình, khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt thuận lợi để nhân 

sâm phát triển, cho ra loại nhân sâm chất luợng nhất thế giới. 

➢ C ửa hàng nấm Linh chi và sâm tươi. 

➢ Đoàn đi qua quảng trường Quảng Hoà Môn nơi có tượng đồng 

của vua Se Jung – vị vua sáng tạo ra chữ viết Hàn Quốc và đài tưởng 

niệm tướng quân Lee Sun Sin để tới ngoạn cảnh dòng suối 

Cheongaecheon – con suối nhân tạo lãng mạn dài 5km giữa lòng thủ đô 

Seoul. 

➢ Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương sau đó tham quan: 

➢ Cung điện Cảnh Phúc Cung (Gyeongbokgung): được xây dựng 

từ năm 1395 và là nơi hoạt động triều chính trong suốt lịch sử của vương triều Joseon. (không bao gồm mặc 

Hanbok). Tiếp tục tham quan Bảo tàng dân tộc quốc gia nằm trong khuôn viên của Cảnh Phúc Cung, nơi trưng 

bày và giới thiệu các di sản văn hóa dân gian của Hàn Quốc 

➢ Sau đó Tự do mua sắm tại khu phố Myeongdong - khu tổ hợp vừa là chợ thời trang, vừa tụ hội nhiều 

phố hàng hiệu nổi tiếng bậc nhất thủ đô Seoul (Hàn Quốc), cũng như rất nhiều quầy thức ăn đường phố nóng hổi 

và hấp dẫn. Myeongdong là quận mua sắm ở giữa Seoul, nơi đây thu hút người dân và khách du lịch tới tham 

quan mua sắm đông đúc với hàng nghìn gian hàng lớn bé . 

Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương  sau đó khởi hành về khách sạn nghỉ ngơi. 

NGÀY 04 : SEOUL  - TP HỒ CHÍ MINH                                       ( Ăn sáng , trưa, tối) 

Làm thủ tục trả phòng khách sạn ,quý khách  khởi hành tham quan: 

➢ Tự do mua sắm tại cửa hàng miễn thuế. 

➢ Tham quan bảo tàng Rong biển. Tham gia lớp học làm kim chi: tự tay làm và thưởng thức hương vị 

kim chi truyền thống Hàn Quốc. 



 

 

➢ Quý khách tự do mua sắm tại Cửa hàng Tiện Lợi đóng gói hành lý trước khi ra sân bay (chi phí đóng 

gói tự túc). Đến sân bay hoàn tất thủ tục check –in về lại Việt Nam trên chuyến bay 7C4703 INC SGN 21:20-

01:00 

Về đến phi trường Tân Sơn Nhất, trưởng đoàn chào tạm biệt và kết thúc chuyến tham quan. Về đến sân 

bay Tân Sơn Nhất, đoàn làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam và nhận lại hành lý cá nhân. Trưởng đoàn chào tạm 

biệt Quý khách và hẹn gặp lại. 

*** CHƯƠNG TRÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI THỨ TỰ ĐỂ PHÙ HỢP VỚI THỜI GIAN VÀ CUNGĐƯỜNG 

CHO PHÉP NHƯNG VẪN BẢO ĐẢM ĐẦY ĐỦ CHƯƠNG TRÌNH CHO QUÝ KHÁCH HÀNH 

 

 

 

 

 

 

NGÀY KHỞI 

HÀNH 

THÔNG TIN 

CHUYẾN BAY 

( JEJU AIR) 

GIÁ TOUR 

Người lớn 

(Trên 11 

tuổi) 

Trẻ em 

(Từ 02 → 11 tuổi) 

Trẻ em 

(Dưới 02 tuổi) 

Ngủ chung với người lớn đi kèm 

23/01/2020 

7C 4704 02:00-09:20 

7C 4703 21:20-01:00 

18.990.000 17.090.000 6.650.000 

25/01/2020 20.990.000 18.890.000 7.350.000 



 

 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng. 

 Vé tham quan các điểm ngoài chương trình . 

 Visa tái nhập đối với khách Việt Kiều, Quốc tịch nước ngoài. 1.450.000 vnđ 

 Các chi phí cá nhân khác như: Điện thoại, giặt ủi, mua sắm, nước uống. 

 Tiền TIP cho tài xế và HDV địa phương: 700.000vnd/1 người/trọn tour 

 Phụ thu phòng đơn: 7.000.000vnd/khách 

 

Phụ Thu quốc tịch nước ngoài 150$/1 người 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

Vận chuyển Vé máy bay Saigon – Seoul – Saigon của hãng Jeju Air 7C4704 SGN-INC 02:00 09:45// 

7C4703 INC SGN 21:20-01:00, 10kg hành lý xách tay và 15kg hành lí kí gửi 

Phương tiện vận chuyển tham quan theo chương trình 
Visa Visa nhập cảnh Hàn Quốc 

Lưu trú Khách sạn 4 sao tiêu chuẩn Hàn Quốc (2người/phòng, lẻ nam lẻ nữ 3 khách/phòng),  

Fairfield by Marriott Seoul hotel hoặc tương đương 

 Ăn uống Chi phí ăn uống theo chương trình Nước uống: 1 chai/người/ngày 



 

 

CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI TOUR 

Sau khi xác nhận đăng kí tour quý khách đặt cọc, quý khách không được hủy tour. (Thời gian hủy tour không 

tính thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ) 

• Trước 21 ngày so với ngày khởi hành, miễn phí đổi tên. Hủy tour, phí phạt = 50% tổng giá tour chương trình 

(bao gồm vé máy bay).  

• Từ 14-20 ngày trước ngày khởi hành không được hủy tour, nếu hủy phí phạt = 75% tổng giá tour chương 

trình (bao gồm vé máy bay). 

• Trước 10 ngày so với ngày khởi hành, hủy tour phí phạt 100% (bao gồm vé máy bay). 

CHÍNH SÁCH CHUNG ĐỐI VỚI KHÁCH LẺ GHÉP ĐOÀN 

• Quý khách đặt cọc 7.000.000đ/khách ngay khi đăng ký tour ngày thường. Thanh toán số tiền còn lại 

trước ngày khởi hành 10 ngày. 

• Do tính chất đoàn khách lẻ, lịch khởi hành có thể thay đổi sang ngày khác nếu: 

• Trước ngày khởi hành 07 ngày mà đoàn không đủ số lượng 15 khách trở lên. 

• Thời gian dự kiến ngày khởi hành gặp các nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, chiến tranh… 

• Khi Quý khách đăng ký tour trước 35 ngày, chúng tối đã tiến hành nộp hồ sơ xin visa, phí xét duyệt 

hồ sơ xin visa và bị từ chối visa phí không được hoàn lại trong mọi trường hợp 1.000.000vnđ/ người. 

• Khi Quý khách đăng ký tour trước 25 ngày, chúng tối đã tiến hành nộp hồ sơ xin visa, phí xét duyệt 

hồ sơ xin visa và bị lãnh sự quán từ chối visa phí không được hoàn lại trong mọi trường hợp 4.000.000vnđ/ 

người. 

HDV Hướng Dẫn Viên Tiếng Việt chuyên nghiệp, nhiệt tình suốt tuyến 

Bảo hiểm Bảo hiểm du lịch toàn cầu mức bôi thường 1.000.000.000 vnd/ trường hợp 

Tham quan Vé vào cửa tất cả các điểm tham quan theo chương trình 

Quà tặng Nón 

 



 

 

• Khi Quý khách đăng ký tour sau 25 ngày, chúng tối đã tiến hành nộp hồ sơ xin visa, phí xét duyệt 

hồ sơ xin visa và bị lãnh sự quán từ chối visa phí không được hoàn lại trong mọi trường hợp 7.000.000vnđ/ 

người. 

• Để đáp ứng tiến độ  nộp visa, công ty  sẽ dịch thuật gấp các bộ hồ sơ trong thời gian bổ sung, nếu 

quý khách hủy tour trước thời điểm nộp visa vào Đại sứ quán, công ty sẽ tính phí dịch thuật 350.000 

VND/hồ sơ. Hồ sơ sẽ hoàn trả lại quý khách. 

• Trường hợp quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, công ty sẽ không chịu trách 

nhiệm và sẽ không hoàn trả lại tiền tour. 

LƯU Ý: 

• Với những trường hợp quý khách không đạt visa do các yếu tố như: không phối hợp với công ty du lịch để 

cung cấp đủ giấy tờ theo quy định của Đại sứ quán, có hẹn phỏng vấn đã từng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, 

có hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, thuộc diên cấm xuất nhập cảnh mà không 

khai báo… chi phí không hoàn lại trong mọi trường hợp. 

• Với các trường hợp khách đạt visa nhưng không khởi hành đúng ngày sẽ áp dụng theo điều kiện hoàn hủy 

hợp đồng. 

• Hành trình hoặc dịch vụ có thể thay đổi theo hình thức thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham 

quan và dùng dịch vụ tương đương hoặc cao hơn. 

• Các dịch vụ được đặt và thanh toán trước nên nếu các thành viên tách đoàn hoặc không sử dụng dịch vụ sẽ 

không được hoàn trả lại. 

• Mọi sự thay đổi phải được thống nhất với trưởng đoàn, chúng tôi không đáp ứng các thay đổi của cá nhân. 

Nếu các thay đổi làm ảnh hưởng tới lịch trính, dịch vụ (bỏ điểm tham quan,bỏ dịch vụ …) quý khách phải chấp 

nhận các chi phí phát sinh đó.Các thay đổi phải dựa trên tính khả thi và tình hình thực tế. 

• Trong hành trính, Quý khách không được tư động nhận thêm người nhà hoặc người quen lên xe mà không 

có sự thỏa thuận dịch vụ với chúng tôi trước đó – chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho các trường 

hợp trên. 

• Quy định chung của khách sạn, nhận phòng 12:00 – 14:00, trả phòng trước 12:00. 

• Hành trình tham quan thường là không có thời gian nghỉ trưa và thường phải đi bộ nhiều. 

• Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất cứ sự chậm trễ nào từ Quý khách. 



 

 

• Khi được cấp visa, chúng tôi sẽ quản lý visa của quý khách cho đến khi đoàn khởi hành, quý khách có thể 

lên văn phòng của chúng tôi để xem visa, hoặc chúng tối sẽ scan và gửi cho quý khách, Sau khi kết thúc tour, 

trong trường hợp cần thiết quý khách vui lòng nộp lại Hộ chiếu cho HDV để chúng tôi trình diện với ĐSQ theo 

quy định. Chúng tôi sẽ hoàn trả lại Hộ chiếu cho quý khách ngay sau khi trình ĐSQ. 

• Trường hợp quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân (khách có tiền án tiền 

sự, trốn thuế của nhà nước…), công ty sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

• Tùy thuộc vào tính chất của từng đối tượng mà quý khách có thể sẽ phải đóng 1 khoản tiền cọc từ 200 

triệu VNĐ/ khách (khi có yêu cầu). Số tiền ày sẽ được hoàn trả khi quý khách trở về Việt Nam. Nếu trong trường 

hợp công ty đã thông báo ký quỹ mà Quý khách không thanh toán tiền ký quỹ (dù đã đạt visa) thì sẽ đòng nghĩa 

với việc Quý 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 Điều kiênh hoãn hủy. 

• Tour chúng tôi xây dựng dựa trên tiêu chí du lịch thuần túy và có sự hỗ trợ của các chung tâm mua sắm, 

nên quý khách muốn tách đoàn thì sẽ bị cộng thêm các khoản chi phí như sau: 

• Cộng thêm 150 USD/ 1 người/ 1ngày thường tách đoàn và không được hoàn lại các chi phí không 

được sử dụng trong ngày tách đoàn. 

 

HỒ SƠ THỦ TỤC XIN VISA HÀN QUỐC 

Để chuẩn bị tốt nhất cho việc xin visa nhập cảnh vào Hàn Quốc theo đơn vị lữ hành đề nghị Quý Khách 

chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ sau: 

1. Cá nhân 

1. Hộ chiếu còn giá trị sử dụng trên 6 tháng tính đến ngày kết thúc chuyến đi(nếu từng sử dụng hộ 

chiếu cũ, xin vui long trình thêm). Hộ chiếu phải có ngày tháng năm sinh đầy đủ 

2. Nếu Quý khách sử dụng hộ chiếu công vụ, ngoại giao phải có công hàm. 

3. Nếu đại biểu nào tham dự chương trình mà chi phí chuyến đi do đơn vị khác mời thì phải có 

thư mời của đơn vị đó nói rõ lý do mời và nói rõ là chi phí chuyến đi sẽ do đơn vị đó thanh 

toán. 

4. 2 ảnh khổ 4x6 nền trắng, chụp thẳng, không đeo kính. 

5. Chứng minh nhân dân, (photo) 

6. Hộ khẩu thường trú. (photo) 

7. Hôn thú (nếu đi cùng chồng/vợ),Khai sinh con (nếu đi cùng cha mẹ, anh em ruột). 

2.Công việc 

 Khách hàng là chủ doanh nghiệp  Khách hàng làm việc hợp đồng 

• Giấy phép kinh doanh. 

• Giấy nộp thuế và biên lai nộp thuế 3 tháng 

gần nhất 

1. Hợp đồng lao động. 

2. Giấy nghỉ phép đi du lịch 

 



 

 

Khách hàng quá tuổi lao động    Khách hàng là sinh viên 

Được miễn chứng minh công việc:  

Nam >55 , Nữ > 50 

Thẻ sinh viên ( photo). Giấy xác nhận sinh viên 

có mộc của trường 

3.Tài chính 

1. Sổ tiết kiệm, xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (song ngữ, tiếng Anh) trên 100.000.000 VNĐ. (bản 

gốc) nếu sao kê onlines phải có xác nhận của ngân hàng 

2. Giấy tờ sở hữu nhà đất, Hợp đồng cho thuê nhà (nếu có cho thuê nhà). 

3. Giấy chứng nhận sở hữu các tài sản khác nếu có như: xe hơi, cổ phiếu, cổ phần, trái phiếu… 

4. Trường hợp miễn chứng minh tài chính: 

• Là hưu trí có sổ hưu ,thẻ hưu hoăc quyết định nghỉ hưu 

• Cán bộ công nhận viên nhà nước ( có giấy quyết định ) 

• Đã có visa tiên tiến: MỸ, CANADA, CHÂU ÂU, ÚC, HÀN (5 năm trở lại đây ) 

• Trưởng phòng hoặc phó phòng trở lên thuộc nhóm doanh nghiệp VNR 500 

TRƯỜNG HỢP 

CÔNG TY BẢO 

LÃNH 

1. Giấy phép kinh doanh + Quyết toán thuế và biên lai nộp thuế 01 tháng hoặc 1 Quí gần nhất 

2. Xác nhận số dư tài khoản công ty ( số dư tương ứng 100.000.000 VNĐ / nhân viên ) 

3. Thư khen thưởng + danh sách khen thưởng ( theo mẫu công ty du lịch cung cấp ) 

4. Thư bảo lãnh + danh sách bảo lãnh ( theo mẫu công ty du lịch cung cấp ) 

5. Môi nhân viên có tên trong danh sách bảo lãnh kèm theo 01 bản hợp đồng cá nhân + hồ sơ cá nhân ( 

hộ chiếu + hình + CMND + hộ khẩu ) 

• Hoàn tất hồ sơ hợp lệ trước ngày đi tour 15 ngày làm việc. 

• Các giấy tờ sau đây, nếu không có ghi chú bản chính, yêu cầu phải là SAO Y CÔNG CHỨNG trong vòng 3 tháng gần nhất. 

• Đối với các hộ chiếu gốc, LSQ sẽ giữ lại trong suốt thời gian xét duyệt Visa, sẽ gửi lại quý khách ngay sau khi kết thúc tour 

Lưu ý: trên đây là những thủ tục để xin visa theo quy định của Lãnh Sự Quán. Tùy vào từng trường hợp, trong quá trình xét visa ĐSQ có quyền yêu 

cầu bổ sung thêm bất kỳ giấy tờ nào của quý khách nếu thấy cần thiết 

• Trong quá trình xét duyệt visa LSQ có thể yêu cầu quý khách có mặt ở Lãnh SQ để phỏng vấn. 


