
 

 
TOUR LIÊN TUYẾN 2 NƯỚC 

DU LỊCH HÀN QUỐC - ĐÀI LOAN - CHIÊM NGƯỠNG SẮC THU 
 

 
 

Thời gian: 6N 5Đ  
Khởi hành: Liên hệ  

Phương tiện: Máy bay  

 
 

Chương trình tour chi tiết 

Du lịch liên tuyến Hàn Quốc - Đài Loan chiêm ngưỡng mùa thu đảo Nami tuyệt đẹp, tự tay học làm và thưởng thức kim 
chi cổ truyền, chụp ảnh lưu niệm trong trang phục truyền thống Hàn Quốc, khám phá thủ đô Đài Bắc với kiến trúc độc 
đáo, thưởng thức ẩm thực địa phương hấp dẫn... 
 

NGÀY 1: TP.HCM – SEOUL (NGHỈ ĐÊM TRÊN MÁY BAY) 

23h30: Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga đi quốc tế. Trưởng đoàn SaigonCholonTourist đón Quý 
khách, làm thủ tục xuất cảnh, và đáp chuyến bay VJ 862 SGN- ICN (02:30 – 09:40)đi du lịch Hàn Quốc. Nghỉ đêm trên 
máy bay. 

NGÀY 2: SEOUL – ĐÀO NAMI (ĂN: SÁNG – TRƯA – TỐI) 

Sáng ăn nhẹ trên máy bay. 
09:30 Máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon – Hàn Quốc. Đoàn làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý. 
10:15 Xe và hướng dẫn viên địa phương đón đoàn vào Seoul, tham quan thủ đô du lich Han Quoc với: 
–  Cung điện Kyeongbok (Cảnh Phúc Cung) – cung điện hoàng gia nằm ở phía bắc của thủ đô Seoul, được xây dựng 
vào năm 1395 dưới triều vua Taejo thuộc triều đại Joseon. 
– Viện bảo tàng truyền thống dân gian Quốc gia Triều Tiên– Nơi lưu giữ và bảo tồn các di sản văn hóa của Triều Tiên 
với trên 10.000 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. 
Đoàn ăn trưa tại nhà hàng và tiếp tục tham quan: 
– Blue House (hay còn gọi là nhà Xanh – Phủ Tổng thống Hàn Quốc) – tọa lạc tại trung tâm thủ đô Seoul. Đây là nơi 
sinh sống và làm việc của Tổng Thống đương nhiệm Hàn Quốc. Nhà Xanh được xây dựng trên một khuôn viên rộng lớn 
với kiến trức truyền thống Hàn Quốc kết hợp yếu tố hiện đại (chụp hình bên ngoài). 
–  Quảng Trường Gwanghwamun – chính quyền Seoul quy hoạch nơi này thành điểm nhấn chính cho thành phố, giống 
như đại lộ Champ-Élysées ở Paris hay quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Quảng trường Gwanghwamun tọa lạc 
trên mảnh đất rộng 34, dài 557m với các công trình đa dạng như đài phun nước, thảm hoa, cây xanh … Đây là một trong 
những niềm tự hào của người dân Seoul. 
– Suối Cheonggyecheon – con suối trong mát dài 5.8 km giữa lòng thủ đô Seoul. 
– Tháp Namsan Seoul – tọa lạc trên núi Namsan, một biểu tượng của Seoul, nơi các đôi tình nhân gắn những ổ khóa để 
thề non hẹn biển với nhau. Tại khu vực này Quý khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố (Không bao gồm phí 
thang máy lên tháp). 
Ăn tối, xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng tự do nghỉ ngơi sau 1 ngày hoạt động tích cực. 

NGÀY 3: SEOUL – ĐẢO NAMI (ĂN: SÁNG -TRƯA – TỐI) 

Sau khi ăn sáng, xe và hướng dẫn viên đưa đoàn tham quan: 
–  Đảo Nami -  Nổi tiếng nhất là những tán lá phong rực đỏ một góc trời cùng hàng ngân hạnh vàng rực, thẳng tấp đã 
từng xuất hiện trong bộ phim “ Bản tình ca mùa đông “ . Cách thủ đô Seoul 63km về phía đông, hòn đảo Nami như một 
chiếc lá khổng lồ nằm bình yên trên dòng sông Heongpyung thơ mộng. Quay về lại Seoul, đoàn tham quan Tour Hàn 
Quốc mua sắm: 

http://lienbangtravel.com/tour-du-lich-han-quoc.html
http://lienbangtravel.com/tour-du-lich-dai-loan.html
http://datviettour.com.vn/tour-du-lich-han-quoc.html


– Tại cửa hàng sâm chính phủ, cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc. 
– Quý khách mua sắm tại Cửa hàng miễn thuế, Cửa hàng dầu thông đỏ. 
– Tham gia lớp học Kim Chi và mặc trang phục Hanbok truyền thống của Hàn Quốc để chụp ảnh. 
– Tự do mua sắm tại Chợ Dongdaemun – khu mua sắm sầm uất tại Seoul. 
Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Về lại khách sạn tự do nghỉ ngơi hoặc dạo phố. 
 

NGÀY 4: SEOUL – EVERLAND – DRUM CAT SHOW (ĂN: SÁNG – TRƯA – TỐI) 

 

Sau khi ăn sáng, Xe đưa Quý khách tham quan: 
– Công viên giải trí Everland– Một trong mười công viên lớn nhất thế giới – nổi tiếng với nhiều trò chơi & các màn trình 
diễn hấp dẫn. Với nhiều trò chơi cảm giác mạnh, khu vườn thú hoang dã Safari, Quý khách sẽ thả mình vui chơi trong 
những vườn hoa sặc sỡ, cùng tham gia diễu hành với đoàn vũ công của công viên 
Đoàn ăn trưa tại nhà hàng. Tham quan và mua sắm tại: 
– Trung tâm thực phẩm bổ trợ gan 
– Cửa hàng sâm tươi Hàn Quốc, một món quà quý giá và ý nghĩa mà quý khách có thể mang về cho người thân và bạn 
bè. 
Ăn tối tại nhà hàng địa phương. 
– Thưởng thức chương trình biểu diễn Drum Cat Show vui nhộn và hoành tráng 
Xe đưa đoàn về lại khách sạn, tự do nghỉ ngơi. 
 
Ngày 5: SEOUL – ĐÀI LOAN – TÒA NHÀ 101 TẦNG (Ăn sáng, tối) 
 
Ăn sáng. Xe đưa quý khách ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh đáp chuyến bay đi Đài Bắc– thủ phủ của Đảo Ngọc Đài 
Loan. 
Đến Đài Bắc, hướng dẫn viên đón đoàn,bắt đầu hành trình khám phá danh thắng Đài Loan như: Tòa tháp Taipei 101– 
tòa nhà cao 101 tầng nổi tiếng nhất Đài Loan (chi phí tự túc lên tầng 89). Tự do mua sắm trong khu thương mại sầm uất 
này với vô số mặt hàng cao cấp đến từ khắp thế giới. 
Sau đó tham quan Đài tưởng niệm Trung Chánh– nơi tưởng niệm cố Tổng thống Tưởng Giới Thạch. Mua sắm tại 
cửa hiệu Bánh dứa Phụng Lý- đặc sản nổi tiếng Đài Loan và trung tâm sản xuất đá quý cẩm thạch Lucky Stone. 
Ăn tối. Quý khách có thể tự do tham quan hoặc mua sắm tại phố đi bộ Tây Môn Đinh. 
Nghỉ đêm tại Đài Loan. 
 
Ngày 6: PHỐ CỔ THẬP PHẦN – THẢ ĐÈN HOA ĐĂNG – PHỦ TỔNG THỐNG (Ăn sáng, trưa) 
 
Ăn sáng. Quý khách tham quan Phố cổ Thập Phần– Quý khách sẽ tự do thả đèn hoa đăng cầu may mắn và bình an (4 
người/hoa đăng). Chiêm ngưỡng nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn còn gọi là đài tưởng niệm Quốc Phụ – thiết kế theo lối 
kiến trúc cổ xưa kết hợp hiện đại, là điểm không thể bỏ qua khi đến Đài Bắc. 
Ăn trưa.  Xe đưa đoàn ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay về TP.Hồ Chí Minh. 
Về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Kết thúc chương trình. Hướng dẫn viên chào tạm biệt và hẹn gặp lại Quý khách. 

http://datviettour.com.vn/du-lich-han-quoc-vui-choi-thoa-suc-tai-cong-vien-giai-tri-everland-46548.html
http://lienbangtravel.com/tour-du-lich-trong-nuoc.html
http://lienbangtravel.com/tour-du-lich-chau-au-trung-dong.html

