
 

SEOUL –EVERLAND - ĐẢO NAMI  

Lịch trình: 5 ngày/ 4 đêm ( JEJU AIR) 

 

NGÀY 15 - 06 : HÀ NỘI – SEOUL (Không ăn ) 

22h00: Xe và hướng dẫn viên của Công ty đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi sân bay Nội Bài. 

0h45: Đoàn đáp chuyến bay đi Seoul – Hàn Quốc. Nghỉ đêm trên máy bay.   

 

NGÀY 16 - 06 : SEOUL – CITY TOUR (S/T/C) 

06h55: Đến sân bay Incheon. Xe và HDV đón đoàn đưa đi ăn sáng với món mì Udong nổi tiếng của Hàn 

Quốc. Sau bữa sáng, đoàn đến tham quan Cung điện hoàng gia Kyong-bok, bảo tàng dân gian quốc gia, 

Nhà Xanh – Phủ tổng thống.  

Dùng bữa trưa với thực đơn Hàn Quốc. Đi tham quan dòng suối Cheng Gye, chụp ảnh lưu niệm tại quảng 

trường Ghwanghwamun.  

Đoàn ăn tối với món thịt lợn nướng tẩm ướp gia vị Hàn, nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. Tự do dạo chơi 

khám phá Seoul về ban đêm 

 

NGÀY 17 – 06 : SEOUL – CÔNG VIÊN EVERLAND – MUA SẮM( S/T/C) 

 

Sau bữa sáng, xe đưa đoàn đến công viên giải trí Everland – đưa 

đoàn viên giải trí của Everland công viên ngoài trời xếp thứ 5 trong 

top 10 công viên lớn nhất thế giới với Safari vườn thú với những 

loài Hổ trắng, gấu Bắc cực khổng lồ, dạo chơi trong vườn hoa rực 

rỡ sắc màu và nhiều trò chơi mạo hiểm, thú vị. Ăn trưa với món thịt 

lợn nướng. 

Sau đó quý khách tha hồ mua sắm tại cửa hàng Mỹ phẩm và Nhân 

sâm nổi tiếng Hàn Quốc, kiểm tra sức khỏe miễn phí bằng phương 

pháp hiện đại tại Trung tâm Tinh dầu thông đỏ.   

 

 

 

Đoàn tham gia lớp học làm Kim Chi với trang phục truyền thống Hanbook của người Hàn Quốc.  

Ăn tối với món gà hầm sâm truyền thống. 

Nghỉ đêm tại khách sạn.  

 

NGÀY 18 – 06:  SEOUL – ĐẢO NAMI – CÔNG VIÊN YEOUIDO PARK  ( S/T/C) 

Sau bữa sáng, xe và HDV đưa đoàn đến đảo Nami, tham quan phim trường của bộ phim truyền hình nổi 

tiếng “Bản tình ca mùa đông”. 



 

Ăn trưa với lẩu gà nướng. 

Sau bữa trưa, trên đường về Seoul, đoàn tham quan tháp Nam San (không bao gồm vé lên tháp) , chụp 

ảnh trên cây cầu khóa tình yêu. Tham quan làng văn hóa dân tộc Hanok dưới chân tháp Nam San 

Quý khách dừng chân mua nấm linh chi Hàn Quốc, với nhiều loại nấm từ nấm trang trại, nấm núi…, 

cửa hàng thuốc bổ trợ gan từ thảo dược thiên nhiên, Đoàn ăn tối với món lẩu Shabu. Nghỉ đêm tại 

khách sạn 

 

NGÀY 19 – 06:  SEOUL – HÀ NỘI  (S/T) 

Sau bữa sáng, quý khách tham quan và mua sắm tại tòa nhà miễn thuế Dongwha. Thăm quan mua sắm tại 

các trung tâm thương mại Hàn Quốc. 

Ăn trưa tại nhà hàng 

Chiều: Tự do mua sắm tại chợ Đông Đại Môn và Siêu thị Hàn Quốc.  

Ăn tối tại nhà hàng 

Xe đưa quý khách ra sân bay Incheon đáp chuyến bay 7C2803  trở về Việt Nam lúc 21:00.  

23h45: Về đến sân bay Nội bài, xe đưa đoàn về điểm hẹn ban đầu. Chia tay Quý khách. Kết thúc chương 

trình. Hẹn gặp lại chuyến đi sau. 

 

GIÁ TRỌN GÓI :11.900.000 vnđ / khách 

DỊCH VỤ BAO GỒM KHÔNG BAO GỒM 

+ Vé máy bay khứ hồi quốc tế + thuế + phí 

+ Nghỉ tại khách sạn 3 sao, phòng 2 người (khách lẻ 

nam hoặc nữ nghỉ phòng 3 giường) 

+ Các bữa ăn theo chương trình. 

+ 1 chai nước suối/ khách/ ngày. 

+ Phí thăm quan thắng cảnh theo chương trình 

+ Phí Visa nhập cảnh Hàn Quốc 

+ Vận chuyển bằng xe máy lạnh hiện đại 

+ Bảo hiểm du lịch 

+ Hướng dẫn viên người Việt nhiệt tình, kinh nghiệm.  

+ Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày khởi 

hành. 

+ Chi phí cá nhân, đồ uống, hành lý quá cước, điện 

thoại, phí giặt là trong khách sạn. 

+ Chi phí phòng đơn.  

+ Chi phí trượt tuyết cá nhân khác ( quần áo + trò 

chơi có huấn luyện viên) 

+ Tiền TIP cho HDV và lái xe : 6 

USD/khách/ngày x 5 ngày = 30 USD 

 

Chính sách chung các đoàn khách lẻ: 

1) Quý khách đặt cọc 50% tiền tour ngay khi đăng ký tour. Nộp hết tiền tour khi có kết quả visa hoặc 

trước ngày khởi hành 7 ngày làm việc ( tùy điều kiện nào đến trước).  

2) Do tính chất đoàn khách lẻ, nên lịch khởi hành có thể thay đổi sang ngày khởi hành mới sau đó nếu: 

a. Trước ngày khởi hành 10 ngày mà đoàn số lượng 15 khách trở lên. 

b. Thời gian dự kiến ngày khởi hành gặp các nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, 

chiến tranh… 

3) Ngay khi quý khách đăng ký, chúng tôi đã tiến hành nộp hồ sơ xin visa, phí xét duyệt hồ sơ xin visa 

không được hoàn lại trong mọi trường hợp 1.800.000đ/ 1 người. 

 

 



 

4) 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 tiền tour. 

Chú ý trong quá trình thực hiện tour: 

1) Hành trình hoặc dịch vụ có thể thay đổi theo tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm 

tham quan và dung dịch vụ tương đương hoặc cao hơn. 

2) 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 lại. 

3) 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 trình, dịch vụ (bỏ điểm tham quan, bỏ dịch vụ…) quý 

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

4) Trong hành trình, Quý Khách không được tự 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. 

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

6) Quy định chung Quý khách phải có mặt tại quầy làm thủ tục lên máy bay trước giờ cất cánh ít nhất 2 

tiếng đối với các chuyến bay Quốc tế, và 1 tiếng đối với các chuyến bay Nội địa. 

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

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

 

  LƯU Ý 

- Trường hợp du khách không đạt visa vì lí do khách quan từ phía Đại Sứ Quán, công ty sẽ hoàn lại tiền đặt 

cọc sau khi trừ đi phí xét duyệt tại đại sứ quán là 2,000,000đ/ người. 

- Trường hợp du khách không đạt visa do các yếu tố như : không phối hợp với công ty để cung cấp đủ giấy tờ 

theo quy định của đại sứ quán, có hẹn phỏng vấn mà không tới hoặc trả lời không đạt khi 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 diện cấm xuất cảnh mà không khai báo… chi phí không hoàn lại trong mọi trường hợp là 5.000.000đ/ 

người.  

- Trường hợp khách hàng đã đạt visa mà không khởi hành đúng ngày, áp dụng theo điều kiện hoàn hủy của 

hợp đồng.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

THÔNG TIN ĐIỀN ĐƠN XIN CẤP VISA HÀN QUỐC 

1. HỌ VÀ TÊN : 

Giới tính:       Ngày sinh:  Nơi sinh:.                       Quốc tịch :  

Số CMND . Ngày cấp :……………………Nơi cấp: ………….. 

Số hộ chiếu: ……………..…Loại HC………………… Ngày cấp:...………….….Ngày hết hạn:….…………. 

Số hộ chiếu khác ( Nếu có & còn giá trị ): 

………………………...Loại HC………..…………...... 
Ngày cấp: ...…….…….…Ngày hết hạn:….………… 

2. Địa chỉ thường trú ( Theo hộ khẩu ):  

Địa chỉ tạm trú ( Nếu có ): ……………………..……………...……………………..…………………………… 

Địa chỉ e-mail:                                              Điện thoại bàn:…………………Di động:  

3. Trình độ học vấn ( Cấp cao nhất ): . 

Tên & địa chỉ Trường học đã tốt nghiệp ( Thời gian gần đây nhất ): . 

4. Nghề nghiệp: ………………….Chức vụ: . 

Tên và địa chỉ nơi đang công tác : . 

Số điện thoại:  

Tên và địa chỉ nơi đã từng công tác ( đối với khách hàng đã nghỉ hưu ):..……………………………………... 

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………... 

5. Tình trạng hôn nhân: 

  Độc thân                          Đã kết hôn                    Ly thân                    Ly hôn                          Góa   

 Khác (ghi rõ)……………..…………………………..………………………………………………..…….…. 

Thông tin vợ / chồng:  

+ Họ và tên:  

+ Ngày tháng năm sinh:…                        Mobile:  

+ Địa chỉ:  

 

6. Đã từng đi du lịch Hàn Quốc trong vòng 5 năm gần đây chưa ?         Chưa (No)               Rồi (Yes).  



 

7. Đã từng đi du lịch các nước khác ( ngoài Hàn Quốc ) trong vòng 5 năm gần đây chưa ? 

                                Chưa (No)                                                                      Rồi (Yes).  

Tên nước đã từng đi Mục đích chuyến đi Thời gian đi 

   

   

   

   
 

8. Có đi du lịch cùng ai trong chuyến này không ?            Không (No)                            Có (Yes).  

Họ và tên Ngày tháng 

năm sinh 

Quốc tịch Quan hệ 

    

    

    

    
 

9. Đã sử dụng tên khác để nhập cảnh vào Hàn Quốc chưa ?  

 Không (No)  

 Có (Yes). Họ và tên ( đã từng sử dụng để nhập cảnh vào Hàn Quốc )………………………………………... 

10. Có mang quốc tịch khác ( ngoài quốc tịch Việt Nam ) không ?   

  Không (No)  

 Có (Yes). Tên nước…………………………………………………...………………………………………... 

11. Ai chi trả cho chuyến đi: tự chi trả……………..………..……………………. 

12. Thông tin cá nhân có thể liên hệ khẩn cấp khi cần 

Họ và tên:  Ngày tháng năm sinh:                        Quốc tịch: 

   

   



 

 

Người khai ký tên 

 


