
 

 

 

 

 
 

 (6 Ngày/5 Đêm) – Khởi hành 27/05  - 01/06/2017, bay Asina Airlines  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY 27/05 : HÀ NỘI – SEOUL                     (ĂN NHẸ TRÊN MÁY BAY) 

 19:30 : Đón đoàn tại điểm hẹn, xe đưa Qúy khách ra sân bay Nội Bài làm thủ tục đáp chuyến bay OZ 

734 khởi hành lúc 23h00 đi Seoul - Hàn Quốc 

Nghỉ đêm: Qúy khách ăn nhẹ, nghỉ đêm trên máy bay. 

 

 

NGÀY 28/05: SEOUL  - JEJU                               (ĂN SÁNG/ TRƯA/ TỐI) 

 05h20: Sau hơn 4 giờ bay, Quý khách tới sân bay Quốc tế Incheon tại Thủ đô Seoul   e và  DV đ a 

phương đưa Đoàn v  trung tâm Seoul   

 Sau b a sáng với món canh sườn bò nổi tiếng, xe và  DV đưa Qu  khách đi tham gia show mặc đồ 

truyền thống Hàn Quốc – Hanbok, và tự tay học làm kim chi. 

 Sau b a trưa,  DV đưa đoàn ra sân bay nội đ a Gimpo để đáp chuyến bay nội đ a tới đảo Jeju lúc 

14:25.  
15:35: Tới Jeju Qu  khách đi tham quan  

- Khu Yongduam Rock - Đá Đầu Rồng 

- Con đường kỳ bí  

- Công viên Thiên đường tình yêu “Loveland” 

 



 

 

 

Tối quý khách dùng b a tại nhà hàng.  

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* 

 

NGÀY 29/05 : JEJU                                   (ĂN SÁNG/ TRƯA/ TỐI) 

 Sáng : Sau b a sáng tại khách sạn, Quý khách tham quan 

- Đỉnh núi Seongsan Sunrise Peak.  

- Làng dân tộc  Soung - Up:  Nơi nàng Dae Changkum học nghề  y và bốc thuốc. 

Ăn trưa với lợn đen đặc sản của đảo Jeju. 

 Chiều: Quý khách tham quan:  

- Chùa Yakchoensa. 

 Tối:  Ăn tối với món lẩu hải sản, sau đó v  khách sạn  Tự do khám phá bar Aroma đầy sôi động (chi phí tự 

túc) 

Nghỉ đêm tại khách sạn 3 sao  

 

NGÀY 30/05 : JEJU – SEOUL - EVERLAND (ĂN SÁNG/ TRƯA/ TỐI) 

 Sáng: Sau b a sáng, Qu  khách làm thủ tục trả ph ng   Qu  khách đáp chuyến bay  lúc 09h05 v  Seoul. Ăn trưa. Xe và 

 DV đưa đoàn đi tham quan công viên Everland (1 trong 10 công viên giải 

trí lớn nhất thế giới)  
Quý khách tự do tham gia các tr  chơi trong Công viên Everland – 

một trong 10 công viên lớn nhất thế giới- thế giới động vật phong 

phú như hổ, báo, sư tử, hải cẩu… Đặc biệt là các trò chơi mạo hiểm, 

cảm giác mạnh hấp dẫn trong công viên giải trí như là: xoay 360độ, 

tàu lượn, Đường hồn ma… 

 Chiều: Đoàn khởi hành v  Seoul mua sắm tại cửa hàng mỹ phẩm 

nổi tiếng Hàn Quốc và thưởng thức phong cách trang điểm Hàn 

Quốc. Cửa hàng nhân sâm, cửa hàng dầu thông đ , …   

 Tối: T  do  hám phá Seoul về đêm 

 Nghỉ đêm tại khách sạn 3 sao  

 

 

NGÀY 31/05: SEOUL – ĐẢO NAMI  (ĂN SÁNG/ TRƯA/ TỐI) 

 Sáng: Sau b a sáng, xe và  DV đưa Qu  Khách đi tham quan  

đảo Nami - nơi khởi quay bộ phim truy n hình nổi tiếng "Bản tình ca mùa đông"  Tự do khám phá, chụp 

ảnh và dạo chơi trên đảo. 

Ăn trưa với món gà nướng đặc sản trên đảo Nami. 

 Chiều: Xe đưa đoàn trở v  Seoul, Quý khách tham quan: 

- Cung điện hoàng gia Kyong – bok 

- Bảo tàng dân gian quốc gia 

- Nhà Xanh Phủ Tổng Thống 

- Mua sắm tại siêu thị miễn thuế Donghwa 
 

Tư do mua sắm tại chợ Dongdaemun or Myeongdong,  



 

 

 

 Tối: Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn 

Quý khách tự do khám phá Hàn Quốc v  đêm  

 

NGÀY 01/06: SEOUL – HÀ NỘI                      (ĂN SÁNG, TRƯA) 

07h30: Ăn sáng tại khách sạn 

08h30: Sau b a sáng, Qu  khách trả ph ng khách sạn, 

 e đưa Qu  khách đi tham quan Tháp truyền hình 

Nam San – Bi u tượng thủ đô Seoul, và ngắm toàn 

cảnh thành phố seoul từ trên cao, khám phá con đường 

khóa tình yêu  

Tự do mua sắm tại trung tâm miễn thuế Donghwa.  

12h00: Qúy khách ăn trưa tại nhà hàng  

13h30:  e đưa Qúy khách di chuyển tới cửa hàng tổng 

hợp Cheng- Ha 

15h00 Xe đưa qu  khách ra sân bay Incheon đáp 

chuyến bay  OZ 733 trở v  Việt Nam lúc 19H20 – 

21h50, Ăn tối trên máy bay. Đến sân bay Nội Bài xe 

đón đoàn trở v  điểm hẹn Chia tay và kết thúc chương 

trình 

 

BÁO GIÁ TOUR  

(Giá áp dụng cho đoàn 20 khách người lớn trở lên) 

 

NGÀY KHỞI HÀNH  GIÁ TRỌN GÓI 

GIÁ TRỌN GÓI 

(TRẺ EM TỪ 02 - 11 

TUỔI)  

PHỤ PHÍ SỬ DỤNG 

PHÒNG ĐƠN 

27/05/2017 20.840.000vnd 80% +300usd 

 

 

 

GIÁ TRÊN BAO GỒM: 

 Khách sạn tiêu chuẩn 03 sao, 2 khách/ph ng (trường hợp lẻ người bố trí ngủ phòng 3)  

 Các b a ăn theo chương trình mức 8-12 $/b a  Ăn sáng buffet tại khách sạn 

 Phương tiện vận chuyển: Ô tô đi u hoà đời mới 

 Visa nhập cảnh  

  DV suốt tuyến cho đoàn +  DV bản đ a phục vụ suốt hành trình tham quan 

 Bảo hiểm du l ch suốt tuyến mức đ n bù: 10 000 usd/vụ 

 Vé thắng cảnh (cửa 1) tại các điểm du l ch 

 Quà tặng của công ty: Mũ + v  bao hộ chiếu 



 

 

 

 Vé máy bay quốc tế HAN – ICN – HAN và vé chặng nội đ a Seoul – Jeju (Asiana airlines – hàng 

không 5* của  àn Quốc) 

 Thuế và Phụ phí sân bay các nước 

 

 

GIÁ TRÊN KHÔNG BAO GỒM: 

 Phí hộ chiếu, chi tiêu cá nhân, hành l  quá cước  

 Đồ uống, chi phí điện thoại, giặt là trong khách sạn  

 Phụ phí sử dụng ph ng đơn 

 Phụ thu đối với khách nước ngoài đi du l ch từ Việt Nam  

 Phí Visa điểm đến dành cho khách nước ngoài đi du l ch từ Việt Nam (nếu có) 

 Visa nhập cảnh lại VN với khách Việt Ki u, Ngoại quốc  

 Ti n típ cho  DV và lái xe tối thiểu 6 USD/người/ngày 

 Thuế VAT 

 

GHI CHÚ : 

 Giá tính cho trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ, nếu Qu  khách có yêu cầu ngủ riêng cho trẻ em vui 

lòng thanh toán 100% giá tour. 

 Giá áp dụng cho khách hàng từ 12 tuổi đến 69 tuổi, từ 70 tuổi trở lên sẽ đóng thêm chênh lệch cho mức 

phí bảo hiểm cao cấp, từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy chứng nhận đầy đủ sức kh e để đi du l ch 

nước ngoài của cơ quan y tế có thẩm quy n cấp và phải có người thân kh e mạnh dưới 60 tuổi đi cùng  

 Giá tour có thể thay đổi khi hàng không tăng phụ thu nhiên liệu và phí visa thay đổi,  

 Chương trình và giờ bay có thể thay đổi tuỳ theo ngày khởi hành cụ thể 

 Nếu b  qua nh ng điểm shopping chỉ đ nh trong chương trình giá cộng thêm 100$/khách 

 Hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng (Tính từ ngày khởi hành) 

 Chương trình có thể thay đổi thứ tự theo tình hình thực tế, nhưng vẫn bảo đảm đi đầy đủ điểm tham 

quan 

 Số lượng khách khởi hành tối thiểu là 10 người hoặc 15 người (tùy theo đơn giá), nếu số người khởi hành 

ít hơn sẽ được đi u chỉnh giá cho phù hợp với số lượng thực tế hoặc dời lại sang ngày khởi hành kế tiếp. 

 Đối với trường hợp khách b  từ chối visa hoặc hủy sau khi đã nộp hồ sơ chưa có kết quả visa nhưng 

chưa đến thời han phạt hủy ở trên sẽ b  phạt d ch vụ visa theo quy đ nh của tour là 3.000.000 VND. 

 Nếu qu  khách có người nhà tại nước sở tại muốn đi theo chương trình, vui lòng liên hệ với Công ty 

trước khi khởi hành. 

 

**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 Công ty 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**. 

 



 

 

 

Thủ t c xin vi a Hàn Quốc: 
1. Hộ chiếu còn hạn 6 tháng tính đến ngày khởi hành 

2. 01 ảnh thẻ 4x6 phông nền trắng. 

3. 01 bản photo CMTND 

4. Ch ng minh nghề nghiệp: 

- Hợp đồng lao động hoặc quyết đ nh bổ nhiệm (nếu là nhân viên) photo đóng dấu treo công ty 

- Xác nhận bảng lương trong 3 tháng gần nhất (có đóng dầu của công ty) hoặc sao kê tài khoản nên được 

trả lương qua ngân hàng (có dấu đ  của ngân hàng) 

- Quyết đ nh bổ nhiệm chức vụ (đối với chức vụ cao: trưởng ph ng, phó giám đốc…), hoặc  

- Quyết đ nh nghỉ hưu + thẻ hưu trí (bản photo có dấu đ  công chứng) – nếu đã nghỉ hưu 

- Thẻ học sinh, sinh viên, hoặc xác nhận của trường – nếu là học sinh, sinh viên  Hoặc giấy khen phô tô 

của kỳ học gần nhất (đối với học sinh) 

5. Ch ng minh tài chính: 

- Sổ tiết kiệm giá tr  tối thiểu 100 triệu đồng hoặc 5,000USD được gửi kỳ hạn 3 tháng và phải gửi được 

trên 1 tháng trước ngày nộp hồ sơ đi kèm xác nhận số dư của Ngân hàng làm gần thời điểm nộp hồ sơ  

- Nếu  ổ tiết kiệm không đủ thời hạn gửi trước 03 tháng nhưng kỳ hạn phải trên 3 tháng, thì sẽ bổ 

sung thêm một trong các giấy tờ sau: Sổ đ  nhà đất hoặc đăng k  xe ô tô (từ năm 2010 trở lại), giấy góp 

cổ phần, cổ phiếu. Yêu cầu nh ng giấy tờ này phải là bản sao y công chứng tại đ a phương đang cư trú 

(UBND phường, xã .v.v.) 

 Trường hợp Công ty đứng ra chi trả kinh phí chuyến đi cho nhân viên: 

- Giấy Đăng k  kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư 

- Báo cáo thuế 03 tháng gần nhất 

- Xác nhận số dư tài khoản của Công ty thời điểm gần nhất (Bản gốc) kèm sao kê Tài khoản có đóng dấu 

của ngân hàng 

- Lưu  : Số dư tối thiểu tương đương 100 triệu * Số lượng khách. 

- Quyết đ nh cho đoàn CB, NV đi thăm quan và nêu rõ chi phí do Công ty chi trả 

- Thư bảo lãnh của Công ty cho đoàn CB, NV đi du l ch (theo mẫu) 

- Photo sổ B    đóng dấu treo công ty của từng nhân viên 

 Trường hợp Chứng minh bằng tài chính của vợ/ chồng hoặc của bố mẹ phải có thư bảo lãnh kèm 

photo CMND/ Hộ chiếu của người có tài sản. 

 Trường hợp đã đi các nước thuộc tổ chức OECD trong vòng 03 năm trở lại đây hoặc visa vào OECD 

vẫn còn hiệu lực, vẫn có thể bị yêu cầu chứng minh thêm tài chính (riêng đối với visa vào Hàn Quốc 

thì vẫn phải chứng mình tài chính theo qui định). 

6. Đơn xin nghỉ phép đi du l ch Hàn Quốc có dấu đ  của cơ quan  

7. Nếu đi kèm gia đình thì phải có sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng k  kết hôn, trẻ em phải có giấy khai sinh  Ưu 

tiên dùng đăng k  kết hôn nếu là vợ chồng. 



 

 

 

  

 

 

 

Thông tin  ắt  uộc cung c p đ  xin vi a: 
1. Họ và tên: ……………………………………………………Giới tính: ………… Quốc t ch: … 

2. Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………… 

3. Nơi sinh: …………………………………………………………………   

4. Đ a chỉ nhà: ……………………………………………………………  …… 

5. Điện thoại nhà riêng: ………………………Điện thoại di động: …  ……………… 

6. Email: …  …………………………………   Số CMTND: ……………………Số Hộ chiếu: … 

7. Ngh  nghiệp: …  …………………………   Chức vụ: …  ……………………… 

8. Tên Công ty/ Trường học: ……………………………………………  ……… 

9. Đ a chỉ Công ty: ……………………………………………  ………………. 

10. Điện thoại Công ty: …………………………………………  ……………… 

11. Trình độ học vấn cao nhất:…………………………………………………………………………… 

12. Tên Chồng/ Vợ : …………………………………………  …… Điện thoại: ………………… 

13. Ngày tháng năm sinh (vợ/ chồng): ……………………………Số CMTND (vợ/ chồng): 

14. Đã được cấp visa Hàn Quốc  lần nào chưa ? ……………… Khi nào: ………………Loại visa:  

15. Đã được cấp visa Hàn Quốc  lần nào chưa ? ……………… Khi nào: ………………  đâu: … 

16. Liệt kê nh ng nước đã đến trong vòng 05 năm qua: ………………………………… 

17. Trình độ học vấn cao nhất ……………………… Tên trường: …………………………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


