
Chương trình du lịch

TOUR HÀN QUỐC 5 NGÀY 4 ĐÊM
Thời gian: 5 ngày 4 đêm / Phương tiện: ô tô/ máy bay / Khởi hành thứ 4, 5, 6 hàng tuần

Điểm nổi bật:
✔ Tham quan, chiêm ngưỡng cảnh đẹp lãng mạn đảo Nami
✔ Tham quan Blue House – Dinh tổng thống Hàn Quốc
✔ Dạo chơi, chụp ảnh ở quảng trường Gwanghwamun – quảng trường đẹp nhất ở thủ đô Seoul
✔ Tìm hiểu về cuộc sống bình dị của người Hàn Quốc ở làng dân tộc Namsan, chiêm ngưỡng cảnh đẹp

thủ đô Seoul ở tháp Seoul
✔ Chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên ở suối Cheonggyecheon – con suối nhỏ chảy quanh thủ đô Seoul
✔ Tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Hàn Quốc tại Cung điện Kyeongbok, bảo tàng truyền thống dân gian

quốc gia Triều Tiên
✔ Vui chơi giải trí thoải mái tại công viên giải trí Everland - Top 10 công viên lớn nhất thế giới.
✔ Thỏa sức tham quan, mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế, cửa hàng bán đồ mỹ phẩm Hàn Quốc,

nhân sâm và các trung tâm mua sắm khác
✔ Thưởng thức những món ăn đặc trưng của xứ sở Kim Chi.

NGÀY 1: TPHCM - SEOUL (NGHỈ ĐÊM TRÊN MÁY BAY - ĂN NHẸ)

Tất cả hành khách tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất theo thông báo đã hẹn từ trước. Trưởng đoàn
đưa đến cho quý khách các phần ăn nhẹ và hỗ trợ hoàn tất thủ tục hàng không bay đi Hàn Quốc.
NGÀY 2: SEOUL - ĐẢO NAMI (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI )

Sáng: Máy bay hạ cánh tại sân bay Quốc Tế Incheon. HDV nhiệt liệt chào đón quý khách đã đến Thủ đô
của xứ sở kim chi -Seoul. Tiếp theo, đoàn khách di chuyển đến nhà hàng địa phương để dùng bữa sáng.
Sau đó, du khách xuất phát đi tham quan theo lộ trình trong tour Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm:

https://www.vietnambooking.com/du-lich/tour-du-lich/du-lich-han-quoc.html


Đảo Nami: nơi đây đã quá nổi tiếng với khách du lịch khi đến Hàn Quốc. Mỗi mùa sẽ có một đặc điểm
riêng biệt. mùa hè nắng vàng óng ả, cây cỏ xanh ngát; mùa thu tiết trời dịu nhẹ hòa cùng sắc vàng đỏ của
những tán cây lá phong; mùa đông buốt giá với những mảng tuyết trắng tinh. Đặc sắc hơn hết chính là mùa
xuân với những nhành hoa anh đào nở rộ, điểm tô ánh hồng lên khắp mọi nơi. Hình ảnh này thường xuất
hiện rất nhiều trong các bộ phim Hàn, tạo nên trào lưu hot một thời.
Trưa: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng với món gà nướng BBQ nổi tiếng nhất ở đảo Nami.
Chiều: Chuyến du lịch vẫn tiếp tục diễn ra với các địa điểm tham quan:

● Quảng trường Gwanghwamun: đây là điểm nhấn độc đạo cho thành phố Seoul hoa lệ. Tại đây có
diện tích rộng lớn với nhiều công trình phong phú như cây xanh, thảm hoa, đài phun nước,… Người
dân thủ đô luôn tự hào về nơi đặc biệt như thế này.

● Suối Cheonggyecheon: con suối nằm ngay giữa thủ đô Seoul, có chiều dài gần 6km.
Tối: Quý khách được phục vụ cơm tối tại nhà hàng địa phương. Chuyến hành trình ngày đầu kết thúc. Quý
khách trở lại khách sạn để nhận phòng rồi nghỉ ngơi tự do.
NGÀY 3: SEOUL - KHU VUI CHƠI EVERLAND (ĂN SÁNG / TRƯA / TỐI )

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng với các món ăn ngon. Kế tiếp, tour Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm vẫn chưa
dừng lại:

● Công viên giải trí liên hợp Everland: ở đây có nhiều màn trình diễn thú vị và trò chơi hấp dẫn cho
nhiều lứa tuổi khác nhau. Nơi này được xếp vào top 10 công viên lớn nhất thế giới có các trò chơi
cảm giác mạnh, khu gấu trúc, khu vườn thú hoang dã Safari,… Du khách có được vui chơi thỏa thích
tại những vườn hoa lộng lẫy. Bên cạnh đó còn có cơ hội diễu hành cùng đoàn vũ công của công viên.

● Đăng ký tham gia lớp học Kim Chi để tìm hiểu thêm thông tin về món ăn này. Đồng thời được mặc
đồ Hanbok Hàn Quốc truyền thống đẹp mắt.

● Hàn là một nước cực kỳ phát triển về ngành công nghiệp làm đẹp. Không chỉ nữ giới mà cả nam giới
Hàn cũng rất thích làm đẹp và quan tâm rất nhiều về vẻ bề ngoài của mình. Xe chở quý khách đến
cửa hàng mỹ phẩm nội địa để tham quan và dùng thử sản phẩm hoàn toàn miễn phí.

Trưa: Du khách sẽ được đưa đi ăn trưa tại nhà hàng, nghỉ ngơi tại chỗ.
Chiều: Cuộc hành trình vào buổi chiều tiếp tục diễn ra:

● Đoàn khách di chuyển đến Trung tâm nhân sâm chính phủ: nơi này được bảo trợ bởi chính phủ
Hàn Quốc và tập đoàn Samsung. Du khách hoàn toàn an tâm về chất lượng sản phẩm khi mua tại
đây.

● Tháp N Seoul: nằm ngay trên đỉnh núi Namsan. Đứng từ trên cao, du khách sẽ chiêm ngưỡng bao
quát thành phố. Đây là một trong các biểu tượng đặc sắc nhất của thành phố. (Chi phí cho thang máy
sẽ do quý khách tự túc).



● Địa điểm dừng chân cuối ngày chính là chợ Myeongdong nô nức nhất. Quý khách được mua sắm
thoải mái và đi lại tự do.

Tối: Xe chở đoàn khách đi dùng bữa tối rồi về lại khách sạn để nghỉ ngơi.
NGÀY 4: CUNG ĐIỆN CẢNH PHÚC - BLUE HOUSE (ĂN SÁNG / TRƯA/ TỐI )

Sáng: Sau khi dùng xong bữa sáng, xe chở quý khách đi tham quan các địa danh kế tiếp trong tour Hàn
Quốc 5 ngày 4 đêm:

● Cung điện Kyeongbok (Cảnh Phúc Cung): tọa lạc tại khu vực phía Bắc của Seoul. Cung điện hoàng
gia này xuất hiện từ cuối thế kỷ XIV, vào thời kỳ Joseon.

● Viện bảo tàng truyền thống dân gian Quốc Gia Triều Tiên: hiện vẫn còn cất giữ và bảo vệ cho
nhiều di sản văn hóa của đất nước Triều Tiên. Tại đây có đến hơn 10.000 mẫu vật thể hiện cho nhiều
hình thức tôn giáo, lễ nghi, các vật dụng và cách bài trí truyền thống của người Triều Tiên xưa.

● Blue House – Nhà xanh: hay còn gọi là Phủ Tổng Thống Hàn Quốc, nằm trong lòng trung tâm thủ
đô Seoul. Nhà Xanh có không gian thoáng rộng và khuôn viên có thiết kế đẹp mắt, vừa có sự hiện đại
nhưng vẫn giữ được được nét văn hóa Hàn Quốc truyền thống.

● Kế đến, du khách sẽ được tham gia vào Trò chơi con mực (Squid Game) – lấy ý tưởng từ một bộ
phim đình đám. Có nhiều loại trò chơi khác nhau như: trò chơi câu mực, cầu thủy tinh, kéo co, viên
bi, Dalgona Candy, HoneyComb, Greenlight, Redlight,…

Trưa: Du khách dùng bữa trưa và nghỉ ngơi để tiếp tục hành trình tham quan,
Chiều: Xe đưa quý khách đến cửa hàng Tinh dầu Thông đỏ để tìm hiểu và mua sắm nếu có nhu cầu. Du
khách sẽ được nghe về bài thuốc huyền diệu – Thần dược Detox máu – được tạo ra từ bàn tay của Thần y
Herjun. Nó có nhiều công dụng bổ ích như giảm mỡ trong máu, ngăn ngừa đột quỵ, hạn chế tăng huyết áp và
phòng chống tiểu đường,…
Tối: Xe đưa du khách đến nhà hàng địa phương để dùng bữa tối. Sau đó về lại khách sạn để nghỉ ngơi, nạp
lại năng lượng.
NGÀY 5: SEOUL - TPHCM (ĂN SÁNG)

Sáng: HDV hỗ trợ quý khách hoàn tất thủ tục trả phòng rồi đi đến nhà hàng để ăn sáng.
● Du khách được mua sắm vật dụng mình thích tại trung tâm bách hóa và đóng kiện hành lý mua sắm

tại trung tâm bách hóa và đóng kiện hành lý.
● Quý khách được đưa ra sân bay Incheon, làm thủ tục đáp chuyến bay về sân bay Tân Sơn Nhất.

Tối: Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, quý khách hoàn thành thủ tục nhập cảnh Việt Nam và nhận lại hành lý
cá nhân. Trưởng đoàn chào tạm biệt Quý khách.



Kết thúc chuyến đi tour Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm thú vị đến xứ sở Kim Chi và hẹn gặp lại du khách trong
những tour du lịch nước ngoài hấp dẫn khác.
LƯU Ý: Thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, nhưng vẫn
đảm bảo đủ điểm đến tham quan!

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN VUI VẺ

Giá tour bao gồm:
- Vé máy bay khứ hồi theo đoàn của hàng không VIETJET AIR (SGN-SEOUL-SGN) 20kg hành lý ký

gửi + 7kg xách tay.
- Bảo hiểm du lịch Quốc tế suốt tuyến.
- Bảo hiểm COVID tại Hàn Quốc.
- Tặng : Phí test COVID PCR 1  lần tại Hàn Quốc.
- Phí an ninh sân bay,bảo hiểm hàng không thuế phi trường 2 nước(có thể thay đổi lúc xuất vé).
- Khách sạn tiêu chuẩn 4* Hàn Quốc: Fair Field Marriott The Recentz Hotel... hoặc khách sạn tương

đương (2 người/phòng – phòng 3 người trường hợp đi lẻ nam hoặc nữ).
- Visa nhập cảnh Hàn Quốc.
- Phục vụ 1 chai nước suối/khách/ngày.
- Các bữa ăn như chương trình.
- Xe máy lạnh vận chuyển suốt tuyến.
- Vé tham quan như chương trình.
- Trưởng đoàn và HDV địa phương phục vụ suốt tuyến theo chương trình.

Không bao gồm:
1. Xác nhận Test nhanh trước khi bay trong vòng 48h song ngữ anh/việt.
2. Xác nhận tiêm ngừa Vaccine Covid-19 đã tiêm đủ 2 mũi trở lên (Thông tin tiêm chủng phải khớp với

Hộ Chiếu).
3. Chi phí cá nhân, hành lý quá cước, điện thoại, giặt ủi, tham quan ngoài chương trình.
4. Phụ thu phòng đơn (nếu có).
5. Visa tái nhập Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài (nếu có).
6. Tips cho tài xế địa phương và hướng dẫn viên mức đề nghị.

Trẻ em (cần đọc kỹ để nắm rõ về tiêu chuẩn của trẻ em):

https://www.vietnambooking.com/du-lich-nuoc-ngoai.html


- Trẻ em từ 1-2 tuổi miễn phí (bố mẹ tự lo mọi chi phí cho trẻ, không chiếm chỗ trên xe). 02 người lớn
chỉ được kèm theo 01 trẻ miễn phí, từ trẻ thứ 2 tính % giá tour theo quy định (tiêu chuẩn như trẻ em
tính phí).

- Trẻ em từ 2- dưới 11 tuổi: Phụ thu % giá tour theo quy định (ngủ chung giường với bố mẹ, có ghế
ngồi và suất ăn riêng). Hai người lớn chỉ được kèm 01 suất trẻ em từ 5-11 tuổi. Trẻ em thứ 2 trở lên
tính giá như người lớn.

- Trẻ từ 11 tuổi: Tính như người lớn.
- Khách nước ngoài phụ thu 15 USD/người/ngày, khi đi mang theo 2 bản photo hộ chiếu và bản gốc để

đối chiếu.
Quý khách cần lưu ý:

- Nếu khách hàng bị cơ quan xuất nhập cảnh từ chối xuất cảnh hoặc nhập cảnh vì lý do cá nhân hay
nhân thân, công ty sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.

- Không giải quyết cho bất kì lí do thăm thân, kinh doanh…để tách đoàn..
- 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 thông báo trước.
- Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel document (chưa nhập quốc tịch) 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).

- Đối với từng trường hợp cụ thể, khách có thể được yêu cầu đặt cọc từ 5.000 USD – 10.000
USD/người trước chuyến đi (sau khi quay về Việt Nam, khách sẽ nhận lại đầy đủ số tiền đặt cọc).
Sau khi có kết quả visa, nếu khách không đồng ý điều kiện trên, khách sẽ bị hủy visa đồng thời chịu
mức phạt theo quy định “Điều kiện hủy phạt”.

- (Hộ chiếu) Phải còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng (Tính từ ngày khởi hành).
- Tour thuần túy du lịch, suốt chương trình Quý khách không được rời đoàn.
- Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour
- Trẻ em dưới 15 tuổi phải có bố mẹ đi cùng hoặc người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền từ bố

mẹ.
- Hồ sơ visa sau khi nộp vào Lãnh Sự Quán sẽ không được hoàn trả lại.
- Ngày khởi hành có thể dời lại ít nhất 1 tuần do phụ thuộc vào kết quả visa của Lãnh Sự Quán.
- Công ty sẽ hỗ trợ về thủ tục hồ sơ trong khả năng khi Quý khách bị từ chối nhập cảnh vào lãnh thổ

Hàn Quốc.



Quy định hủy tour:

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking:
Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho khách hàng
biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong vòng 3 ngày kể từ lúc
chính thức thông báo hủy chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng:
Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công ty bằng văn
bản hoặc email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện thoại). Đồng thời Quý
khách vui lòng mang Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền đến văn phòng Vietnam Booking
để làm thủ tục hủy/ chuyển tour.

● Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính phí và có
mức hỗ trợ Quý khách hàng

● Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy định của
Vietnam Booking và toàn bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến.

Phí hủy được quy định như sau:

● Ngay sau khi đăng ký tour, cọc 50% tổng giá tour, Phần còn lại Vui lòng thanh toán trước 21 ngày
khởi hành.

● Hủy tour sau khi đăng ký phí phạt 50% tiền cọc (+phí visa nếu có).
● Hủy tour trước 30 ngày phí phạt 50% tổng giá tour chương trình (+phí visa nếu có).
● Hủy tour trước 20 ngày phí phạt 75% tổng giá tour chương trình (+phí visa nếu có).
● Sau thời gian trên phí phạt 100% tổng giá trị chương trình (+ phí visa nếu có).
● Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn điện

thoại và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.
● Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết.
● 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.
Đến ngày hẹn thanh toán 100% giá trị tour, nếu quý khách không thực hiện thanh toán đúng hạn và đúng số
tiền, xem như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ.

Trường hợp Quý khách bị từ chối không cấp visa từ Lãnh Sự Quán:
● Chi phí không hoàn lại là 1.500.000 VNĐ/khách, Áp dụng Quý khách book tour và nộp hồ sơ trước

21 ngày tour khởi hành (chưa xuất vé máy bay)



● Chi phí không hoàn lại là 3.500.000 VNĐ/khách, Áp dụng Quý khách book tour và nộp hồ sơ sau 21
ngày cho đến ngày tour khởi hành. (Do các khoản đã chi trả như: Hoàn vé máy bay; dịch thuật; thư
bảo lãnh; lệ phí visa…)

(*) Trách nhiệm của khách hàng:
- Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp, tiểu đường,

xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn tinh thần và thần kinh,
phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý
khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách
nhiệm đối với những trường hợp Quý khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng
như các trường hợp nằm ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour.

- Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các nơi trong
suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về tiền bạc, tư trang quý,
vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi.

**Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình
của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa…thì Vietnam Booking sẽ giữ quyền thay
đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường
những thiệt hại phát sinh**.
***Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty sẽ có trách nhiệm nhận khách đăng ký 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 3 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới hoặc
hoàn trả số tiền đã đặt cọc tour. ***


