
Gửi Quý khách chương trình du lịch Hàn Quốc 

SEOUL - NAMI - EVERLAND 
TRẢI NGHIỆM TẮM SAUNA HÀN QUỐC 

MẶC ÁO TRUYỀN THỐNG HANBOK CHỤP ẢNH 

ĐẮM CHÌM TRONG KHUNG CẢNH LÃNG MẠN TẠI ĐẢO NAMI 

THOẢ THÍCH VUI CHƠI TẠI CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ EVERLAND 

TẶNG TRẢI NGHIỆM HÁI TRÁI CÂY THEO MÙA TẠI NÔNG TRẠI 

THỜI GIAN CHUYẾN BAY * LƯU TRÚ KHỞI HÀNH GIÁ VÉ LIÊN HỆ 

04 ngày 04 đêm 
VJ 862 02:40 - 09:50 

3 sao Thứ 6 hàng tuần   
VJ 863 10:50 – 14:20 

* Thời gian bay được tính theo giờ địa phương. 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

ĐÊM 01:  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  SEOUL 

23h40: Trưởng đoàn Phúc Thịnh Travel đón khách tại cổng D2 cột số 12, Ga quốc tế, Sân bay Tân Sơn Nhất, 

hỗ trợ đoàn làm thủ tục đáp chuyến bay VJ 862 đến Seoul. 

 Quý khách nghỉ đêm trên máy bay. 

  



NGÀY 01:  SEOUL - NAMI - TẮM SAUNA                         

Các bữa ăn: Sáng, trưa và tối 

09h20: Đoàn xuống sân bay Incheon làm thủ tục nhập cảnh.  

 HDV địa phương đón đoàn tại sân bay, đoàn được thư 

giãn và trải nghiệm cảm giác tại phòng  tắm hơi Sauna 

kiểu Hàn Quốc sau thời gian nghỉ đêm trên máy bay. 

Trưa: Xe đưa đoàn  dùng bữa trưa tại nhà hàng gần sân bay, 

khởi hành đến Seoul 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.  

Tối: Xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi. 

NGÀY 02: SEOUL – EVERLAND - HÁI CÀ CHUA TẠI NÔNG TRẠI                    

Các bữa ăn: Sáng, trưa và tối 

Sáng: Sau bữa sáng, đoàn tham quan Everland :  

 Công viên giải trí ngoài trời lớn nhất thủ đo Seoul  với 

những trò chơi vô cùng hấp dẫn. Quý khách tự do chơi 

trong công viên hoặc tham gia các chương trình biểu 

diễn, tổ chức theo mùa, sự kiện trong công viên. 

Trưa: Xe đưa đoàn quay trở lại Seoul và tiếp tục tham quan: 

 Trung tâm giới thiệu quy trình trồng và thu hoạch nhân 

sâm của chính phủ Hàn Quốc. 

 Đại siêu thị và cửa hàng mỹ phẩm: nơi giới thiệu các sản phẩm mỹ phẩm nội địa nổi tiếng của Hàn 

Quốc. 

 Hovenia Heath center – Trung tâm giới thiệu công dụng tinh chất đặc trị, bồi bổ gan triết xuất từ 



cây Hovenia, tinh dầu thông đỏ tốt cho sức khỏe. 

 Cửa hàng sâm tươi – nấm linh chi. Trải nghiệm hái cà chua bi hoặc hái dâu tây tại nông trại. 

 Khu phố đi bộ Myeongdong đông đúc và nổi tiếng với nhiều nhãn hiệu thời trang Quốc Tế: Luis 

Vuiton, Chanel, Zara, H&M và các thương hiệu Hàn Quốc. Myeongdong hiện nay cũng nổi tiếng với 

phong cách ẩm thực đường phố độc đáo, hấp dẫn.   

Tối: Xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi. 

NGÀY 03: SEOUL - CITY TOUR - THÁP NAMSAN                                                           

Các bữa ăn: Sáng, trưa và tối 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và khởi hành tham quan:  

 Cung điện hoàng gia  500 tuổi – “Cảnh Phúc Cung”, Bảo 

tàng dân gian quốc gia “National Folk Museum”, Nhà 

Xanh – Phủ tổng thống “The Blue House”.  

 Tham quan quy trình làm kim chi, mặc thử áo Hanbok 

(áo cổ truyền Hàn Quốc) và chụp ảnh lưu lại khoảnh 

khắc đáng nhớ. 

Trưa: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng, tiếp tục tham quan: 

 Tháp truyền hình Namsan N Tower – một biểu tượng 

và là nơi cao nhất thành phố Seoul. Nơi có những móc 

khóa tình yêu được gắn lên bởi hàng triệu cặp đôi đến từ khắp nơi trên Thế Giới. Bạn có thể lên 

đỉnh tháp để ngắm toàn cảnh Seoul bằng thang máy (chi phí tự túc). 

 Làng cổ Bukchon Hanok được xem là ngôi làng cổ đẹp nhất Seoul. Đây cũng là nơi tuyệt vời đối với 

những Quý khách muốn tìm hiểu về văn hóa của thủ đô Hàn Quốc. 

 Quý khách thỏa sức shopping không cần lo lắng về giá tại trung tâm miễn thuế Shilla duty free. 

Tối: Đoàn dùng bữa tối, sau đó xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi. 

NGÀY 04: SEOUL  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                            

Các bữa ăn: Sáng 

Sáng: Quý khách làm thủ tục trả phòng, xe đưa đoàn đi ăn sáng ở cửa hàng siêu thị, mua sắm và đóng gói 

hành lý. Sau đó đoàn ra sân bay khởi hành về Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Đón chuyến bay về  Việt Nam VJ 863 lúc 10h50. 

 Chia tay và kết thúc chương trình. 

Lưu ý: Thứ tự các điểm thăm quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ 
theo chương trình. 

 CHI TIẾT TOUR: 

BẢNG GIÁ KHÁCH LẺ 

Khởi hành Tối thứ 6 hàng tuần. 

Tiêu chuẩn 03 sao 

Người lớn (> 10 tuổi) - 

Trẻ em (<10 tuổi) - 



Em bé (< 2 tuổi)  

THÔNG TIN CHUYẾN BAY 

Hành trình Kí hiệu Thời gian Hãng bay 

Thành phố Hồ Chí Minh - Incheon SGN - ICN 02:40 - 09:50 VJ 862 

Incheon - Thành phố Hồ Chí Minh ICN - SGN 10:50 – 14:20 VJ 863 

THÔNG TIN TẬP TRUNG 

Thời gian tập trung Trước 180 phút so với giờ khởi hành. 

Nơi tập trung Nhà ga Quốc tế - Sân bay Tân Sơn Nhất. 

THÔNG TIN CẦN LƯU Ý 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

- Vé máy bay khứ hồi SGN – ICN // ICN – SGN 

- Các khoản phụ phí thuế phi trường, phí an ninh, phí xăng dầu, bảo hiểm hàng không… 

- Hành lý gồm: 01 kiện xách tay không quá 07kg và 01 kiện ký gửi 20kg cho 01 khách. 

- Visa nhập cảnh Hàn Quốc. 

- Khách sạn tiêu chuẩn 03 sao (02 Người lớn/1 Phòng đôi), trẻ em (dưới 11 tuổi) và trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) 

đi cùng sẽ ngủ chung giường với bố mẹ. Nếu có nhu cầu bố trí thêm giường riêng hoặc sử dụng phòng 

đơn, vui lòng thông báo khi đăng ký tour và thanh toán phần phụ phí tại thời điểm đăng ký. 

- Các bữa ăn theo chương trình, mỗi khách 01 chai nước suối/01 ngày. 

- Vé vào các điểm tham quan theo chương trình. 

- Bảo hiểm du lịch toàn cầu, suốt tuyến. 

- Trưởng đoàn du lịch suốt tuyến. 

- Nón du lịch Phúc Thịnh, bao kiếng hộ chiếu… 

TOUR KHÔNG BAO GỒM 

- Hộ chiếu mới phải còn thời hạn trên 06 tháng tính đến ngày về. 

- Hành lý cá nhân quá trọng lượng quy định. 

- Các khoản chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi, ăn uống trong phòng của khách sạn… 

- Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương là 30 USD ~ 700.000đ/khách.  

- Visa tái nhập Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài: 90USD ~ 2.070.000đ/khách. 

- Chi phí phát sinh nếu chuyến bay huỷ trong trường hợp bất khả kháng: thiên tai, thời tiết, đình công. 

- Phụ thu phòng đơn (Nếu có).  

- Phí tham quan ngoài chương trình. 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 

- Hủy tour trước 07 ngày phí 70% tộng giá tour. 

- Hủy tour trong vòng 03 đến 7 ngày phí 75% tổng giá tour. 



- Sau thời gian trên phí 100% tổng giá tour. 

 

LƯU Ý 

- Quý khách vui lòng không rời khỏi đoàn trong suốt chương trình tour. 

- Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng như 

không bao gồm, các điều kiện hủy tour,… Trong trường hợp Quý khách không trực tiếp đến đăng ký tour 

mà do người khác đến đăng ký thì Qúi khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đăng ký tour 

cho mình. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những chi phí phát sinh khi Quý khách không 

tìm hiểu kỹ điều kiện đăng ký, lưu ý, bao gồm, cũng như không bao gồm và chương trình tour du lịch,… 

- Thời gian đi tour có thể thay đổi từ 01 đến 02 ngày, tùy theo ngày ra VISA của Lãnh Sự Quán Hàn Quốc. 

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

cọc sau khi trừ đi phí xét duyệt tại đại sứ quán là 2.000.000/người. 

- Trường hợp khách hàng chuẩn bị hồ sơ visa không đúng tiến độ dẫn đến bị từ chối visa trước 10 ngày 

bay , phí không hoàn lại là 7.000.000/người. 

- Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty. 

- Quý khách từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khoẻ để đi du lịch nước ngoài của 

bác sĩ + giấy cam kết sức khỏe với Công ty và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khoẻ) đi theo. 

Ngoài ra, khách trên 75 tuổi vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp. 

- Không nhận khách từ 80 tuổi trở lên, phụ nữ có thai từ 05 tháng trở lên tham gia các tour du lịch nước 

ngoài vì lí do an toàn cho khách. 

- 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 báo trước. 

- Tùy vào tình hình thực tế, thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn 

đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu. 

- Quý khách có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ga đi quốc tế  03 tiếng trước giờ bay, trưởng đoàn làm thủ 

tục xuất cảnh cho Quý khách. Quý khách đến trễ khi sân bay đóng quầy check in, vui lòng chịu phí như 

hủy vé ngay ngày khởi hành, phía bên công ty không chịu trách nhiệm .  

- Quý khách tự chịu trách nhiệm trong những trường hợp vi phạm vào các điều khoản quy định về thủ 

tục Xuất - Nhập cảnh tại các nước sở tại và nếu bị từ chối nhập cảnh trong trường hợp này công ty du 

lịch sẽ không hoàn lại bất kì chi phí nào và Quý khách tự chịu chi phí phát sinh nếu có. Công ty cam kết 

sẽ hỗ trợ thông tin và giúp đỡ quý khách trong khả năng của mình, nhưng từ chối không chịu trách 

nhiệm thanh toán bất cứ khoản chi phí phát sinh nếu quý khách bị cơ quan di trú nước sở tại giữ lại tại 

cửa khẩu hoặc không cho phép nhập cảnh cùng với đoàn. Trong trường hợp này, dù không muốn, nhưng 

do qui định của nhà cung cấp dịch vụ của nước sở tại, buộc lòng từ chối không hoàn trả bất cứ khoản chi 

phí nào cho quý khách dù dịch vụ này chưa được thực hiện. 

- Khách mang quốc tịch Nước ngoài phải có Visa (Thị thực) nhập cảnh Việt Nam còn hạn sử dụng tính đến 

ngày khởi hành .  

- Vè visa dành cho khách quóc tịch Nước ngoài/Vie ̣t kièu, vui lòng kiẻm tra visa của khách vào vie ̣t nam 

nhièu làn hay 1 làn, Khách hàng làm visa tái nha ̣ p, ngày đi tour mang theo 2 tám hình 4x6 , phông nên 

trắng và mang theo visa vào vie ̣t nam khi xuát, nha ̣p cảnh. 

- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp: Xảy ra thiên tai: 

bão lụt, hạn hán, động đất… Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình. Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ 

thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay. 



- Nếu những trường hợp trên xảy ra, Chúng tôi sẽ xem xét để hoàn trả chi phí không tham quan cho khách 

trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa….và không chịu trách 

nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác). 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA HÀN QUỐC 

Để chuẩn bị tốt nhất cho việc xin visa nhập cảnh vào Hàn Quốc theo PHÚC THỊNH TRAVEL đề nghị Quý 

Khách chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ sau: 

Cá nhân 

1. Hộ chiếu còn giá trị sử dụng trên 6 tháng tính đén ngày két thúc chuyén đi. 

2. Néu đại biẻu nào tham dự chương trình mà chi phí chuyén 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 chuyén đi sẽ do đơn vị đó 

thanh toán. 

3. 04 ảnh khổ 4x6 nền trắng, chụp thẳng, không đeo kính. 

4. Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu thường trú hoặc KT3. 

5. Hôn thú (nếu có), Khai sinh con (nếu có). 

6. Học sinh (cấp I đến cấp III) thẻ học sinh bản sao y. 

7. Sinh viên (Đại Học & Cao Đẳng) thẻ sinh viên bản sao y. 

8. Đơn xin phép nghỉ học đi du lịch có mộc tròn công ty ký xác nhận. 

Công 
việc 

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

1. Giấy phép kinh doanh. 

2. Biên lai đóng thuế 3 tháng gần 

nhất. 

3. Hợp đồng mua bán, kinh doanh. 

4. Danh thiếp. 

1. Hợp đồng lao động. 

2. Xác nhận mức lương. 

3. Giấy nghỉ phép đi du lịch 

4. Nếu Công ty tài trợ cho đi du lịch thì phải có giấy 

xác nhận 

Tài 
chính 

1. Sổ tiết kiệm và xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (trên 100.000.0000 VNĐ). 

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… 

Công ty 
du lịch 

1. Thư mời của đói tác tại Hàn Quốc có đày đủ thông tin khách hàng. 

2. Xác nha ̣n lịch trình đi, khách sạn, vận chuyển, ăn uống, tham quan (tiếng Hàn). 

3. Hợp đồng du lịch và Chương trình tour chi tiết. 

4. Bảo Hiểm tại nạn du lịch Quốc Tế. 

5. Đièn các mãu đơn càn thiét theo yêu càu của ĐSQ, LSQ. 

6. Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ xin visa.  

7. Tư vấn cho khách trước khi đi trình diện nộp hồ sơ tại LSQ (Nếu có). 

Lưu ý 

- Tất cả các giấy tờ trên đều photo trên giấy A4 và đều phải công chứng (Sao y). 

- Đối với khách ghép đoàn, Quý khách không được phép tách đoàn trong suốt chuyến tham 

quan. Nếu như tự ý tách đoàn dưới mọi lý do, mỗi Quý khách sẽ phải phụ thu 1000 

USD/Khách theo quy định của Hàn QUốc và ký giấy xác nhận của Công ty. Công ty có 

quyền báo cho Lãnh sự quán Hàn Quốc và tiến hành điều tra, mọi sự cố về an ninh, tài sản 

khi tách đoàn đều không liên quan đến Công ty TNHH Truyền thông Du lịch Phúc Thịnh. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN ĐI VUI VẺ.  


