
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUR BAO GỒM CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 

• Visa Hàn Quốc (bao đậu)  
• Vé máy bay khứ hồi Ho Chi Minh – Seoul  
• Khách sạn theo tiêu chuẩn 3*  
• Chi phí vé tham quan và di chuyển theo lịch trình 

Hướng dẫn viên Việt Nam chuyên nghiệp 
• Các điểm mua sắm theo chương trình  
• Bữa ăn theo chương trình tiêu chuẩn 10$/ pax 
• Nước suối 1 chai/khách/ngày 

• Hành lý kí gửi 600,000 / 20 kg / chặng 
• Chi phí test covid tại sân bay 80$/ khách  
• Các chi phí cá nhân : Simcard, wifi, giặt ủi, taxi  
• Tiền tip hướng dẫn viên và lái xe địa phương 7$/ 

ngày. 
• Chi phí phát sinh nếu chuyến bay bị huỷ trong 

trường hợp bất khả kháng: thiên tai, thời tiết, biểu 
tình 

• Chi phí phát sinh phòng 100$/ ngày/ khách 
  

ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR ĐIỀU KIỆN HỦY / CHUYỂN TOUR 

• Trẻ em từ 2-9 tuổi: 90% giá vé người lớn 
• Đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccin Covid19 
• Có hộ chiếu còn hạn trên 12 tháng 
• Thanh toán qua chuyển khoản 50% ngay khi ký HĐ 

đăng ký tour 
• Thanh toán qua chuyển khoản 30% ngay khi có kết 

quả đậu visa 
• Thanh toán qua chuyển khoản 20% trước 7 ngày 

khởi hành 
• Giá tour chưa bao gồm 10% VAT 

• 12 giờ sau khi đặt cọc, hủy miễn phí (trừ các tour 
giờ chót) 

• 24 giờ sau khi đặt cọc, không thể huỷ tour, 
Vinharound sẽ giải quyết cho quý khách chuyển 
ngày khởi hành tiếp theo hiện có, không tốn phí 

• Ngay khi có kết quả visa, không thể hủy/chuyển 
tour. Vinharound hủy kết quả visa hoặc tạm giữ hộ 
chiếu đến ngày hết hạn visa 

• Trước 7 ngày khởi hành, không thể hủy/chuyển 
tour. Vinharound hủy kết quả visa hoặc tạm giữ hộ 
chiếu đến ngày hết hạn visa 
 

THÔNG TIN  QUAN TRỌNG 

1. Hướng dẫn viên sẽ họp đoàn trước 7 ngày khởi hành để 
thông báo về: thời tiết, tiền tệ, lịch trình, văn hoá, quy định 
nhập cảnh, các suất ăn, khách sạn, giờ bay, giờ tập trung ở 
sân bay. Quý khách không họp đoàn & không nhận được 
thông tin đầy đủ từ HDV sẽ đồng ý chấp nhận mọi quyết 

6. Vinharound Travel sẽ không hoàn phí trong trường hợp 
Quý khách hủy tour khi người nhà bị từ chối visa 

7. Vinharound Travel sẽ không hoàn phí trong trường hợp 
Quý khách chưa nắm rõ hết về tour (hoặc do người thân 
đăng ký tour hộ), khi được LSQ phỏng vấn qua điện thoại 

SEOUL – NAMI - 

EVERLAND 

4 NGÀY 4 ĐÊM  

 19.000.000 VNĐ 
/KHÁCH 



 

định của Vinharound Travel nếu có xảy ra tranh chấp khi 
tham gia tour  

2. Đoàn sẽ khởi hành khi đủ số lượng tối thiểu 10 khách. 
Trong trường hợp không đủ số lượng tối thiểu Vinharound 
Travel sẽ dời lịch khởi hành sang đợt kế tiếp. Hoặc công ty 
sẽ hoàn lại toàn bộ chi phí quý khách đã đóng. Trừ chi phí 
làm visa và các chi phí phát sinh 

3. Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi để phù hợp với 
tình hình thực tế nhưng Vinharound Travel cam kết đảm 
bảo đủ điểm tham quan theo lịch trình 

4. Từ chối nhập cảnh hoặc xuất cảnh: Vinharound Travel cam 
kết sẽ hỗ trợ thông tin và giúp đỡ quý khách trong khả 
năng, 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 vì lý do cá nhân 

5. 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 
 

đã trả lời sai thông tin cty cung cấp dẫn đến việc bị từ chối 
visa 

8. Vinharound Travel có quyền huỷ tour & không hoàn phí nếu 
quý khách cung cấp hồ sơ visa chậm trễ quá thời hạn quy 
định 

9. Trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, đình 
công, bạo động, phá hoại, chiến tranh, dịch bệnh, chuyến 
bay bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật, 
chính phủ trưng dụng…..dẫn đến tour không thể thực hiện 
tiếp tục được, Vinharound Travel sẽ hoàn trả lại tiền tour 
cho quý khách sau khi đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực 
hiện như phí làm visa, vé máy bay, khách sạn… và không 
chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác 

10. Quý khách vui lòng tôn trọng quy định về văn hoá ứng xử 
của nước sở tại. Tôn trọng các hành khách khác và tuyệt 
đối đúng giờ HDV thông báo.  

11. Trường hợp tách đoàn vì bất kỳ lý do gì phải thông báo 
trước cho HDV 

 

 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 
 

NGÀY 1: HO CHI MINH - INCHEON – NAMI  ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI 

Buổi tối đoàn tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất, làm 
thủ tục đáp chuyến bay đi Seoul – Hàn Quốc 
Tham quan đảo Nami. Nổi tiếng với những tán lá phong 
đỏ rực một góc trời cùng hàng ngân hạnh thẳng tắp đã 
từng xuất hiện trong bộ phim “Bản tình ca mùa Đông”. 
Đảo có hình bán nguyệt độc đáo, từ trên cao nhìn xuống 
Nami giống như một chiếc thuyền lá nổi bật trên dòng 
sông dài. 
 

Tham quan tháp Namsan (Không bao gồm vé lên tháp). 
Tháp Namsan là trạm viễn thông và đài quan sát đặt 
trên đỉnh núi Namsan ở giữa thủ đô Seoul. Đây được 
đánh dấu là vị trí cao nhất và là trung tâm (địa lý) của 
thủ đô. 
Tham làng văn hóa Hanok Bukchon. Mang đậm phong 
vị hoài cổ cùng những đường phố như mê cung và 
những ngôi nhà cổ hanok mộc mạc, làng hanok 
Bukchon sẽ đưa bạn trở về Seoul của ngày xưa. Nó là 
khu nhà của những người có địa vị cao trong xã hội hay 
giới thượng lưu 
Nghỉ tại khách sạn ở Seoul. 

  

 



 

NGÀY 2: SEOUL TOUR ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI 

Mua sắm tại Trung tâm Nhân sâm Chính Phủ, có lịch sử 
tồn tại hơn 100 năm. Trung tâm nhân sâm Hàn Quốc là 
nơi cung cấp những loại nhân sâm thượng hạng nhất và 
là cơ sở được chính phủ bảo hộ. Chính vì thế, du khách 
không cần phải lo lắng về vấn đề sản phẩm kém chất 
lượng khi đến đây. 
Mua sắm tại Cửa hàng mỹ phẩm. 
Cung điện hoàng gia GyeongBokgung. 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. 
Bảo tàng dân tộc Quốc gia (Đóng cửa vào thứ 3) thuộc 
khuôn viên của cung Gyeongbok, nằm ở phía bắc thủ đô 
Seoul. Đây là bảo tàng mang đậm giá trị văn hóa, và chỉ 
có bảo tàng này là nơi lưu giữ, trưng bày và giới thiệu 
các tư liệu, hiện vật liên quan đến văn hóa dân gian của 
Hàn Quốc 
Tham quan Nhà Xanh Phủ Tổng Thống. tọa lạc tại trung 
tâm thủ đô Seoul. Đây là nơi sinh sống và làm việc của 
Tổng Thống đương nhiệm Hàn Quốc, được xây dựng 
trên một khuôn viên rộng lớn với kiến trức truyền thống 
Hàn Quốc kết hợp yếu tố hiện đại 

Tham quan 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. 
Dòng suối Cheonggyecheon vốn là con suối tự nhiên đã 
tồn tại từ thời Joseon. Tuy nhiên , với chủ trương đẩy 
mạnh phát triển kinh tế và đô thị hóa, chính quyền thủ 
đô Seoul đã quyết định lấp con suối này để phát triển cơ 
sở hạ tầng vào những năm cuối thập niên 1950 
Mua sắm tại chợ Dongdaemun – khu chợ không bao 
giờ ngủ. Dongdaemun còn là điểm đến quen thuộc của 
các tín đồ yêu thích món ăn vặt Hàn Quốc 
 
Nghỉ tại khách sạn ở Seoul. 
 

  

 

    
 
 



 

 

NGÀY 3: SEOUL - EVERLAND ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI 

Mua sắm tại cửa hàng tinh dầu thông đỏ nổi tiếng / Cửa 
hàng Bổ gan. 
Mua sắm tại cửa hàng nông sản Hàn Quốc. 
Tham quan Công viên Everland – công viên chủ đề lớn 
nhất của Hàn Quốc. Trong năm 2007, Everland được 
xếp hạng thứ mười trên thế giới trong các công viên giải 
trí. 

Cả khu vui chơi giải trí Everland Hàn Quốc được chia 
làm 5 chủ đề bao gồm chợ toàn cầu, khu phiêu lưu mạo 
hiểm phong cách Mỹ, vùng đất huyền thoại, khu phiêu 
lưu mạo hiểm phong cách Châu Âu và vườn bách thú, 
khám phá vô số văn hóa lễ hội đặc sắc 
 
Nghỉ tại khách sạn ở Seoul. 

  
 

 

NGÀY 4: INCHEON – HO CHI MINH  ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI 

Tham quan tìm hiểu tại Bảo tàng rong biển – nơi tập 
trung vào lịch sử của thực phẩm, nhiều loại lịch sử và 
khu vực, và tầm quan trọng của nó đối với văn hóa và 
ẩm thực Hàn Quốc. Quý khách được mặc Hanbok làm 
Kim chi. 
Mua sắm tại Cửa hàng miễn thuế. 
   

  

Cửa hàng bách hóa tổng hợp. 
Di chuyển tới sân bay Incheon đón chuyến bay về Hồ Chí 
Minh 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

  

  

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 
 

 THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRẢ LỜI GHI CHÚ 

1 Họ và tên (Mr./ Ms./ Mrs.)   

2 Ngày sinh & Nơi sinh (TP)   

3 Địa chỉ hiện tại   

4 Điện thoại & Email   

5 Số CMND & ngày cấp   

6 Tình trạng hôn nhân   

7 Công việc hiện tại   

8 
Thông tin cty hoặc cơ quan 
hiện tại   

9 Cam kết của khách 

 Đã được tư vấn & hiểu rõ các chi phí bao gồm & không 
bao gồm trong tour 

 Đã được tư vấn & hiểu rõ điều kiện đặt tour & huỷ tour 
 Đã được tư vấn & hiểu rõ các hồ sơ xin visa 
 Đã được tư vấn & hiểu rõ thủ tục & chi phí trong trường 

hợp trượt visa  
 Đã được tư vấn & hiểu rõ các thông tin quan trọng khi 

tham gia tour 
 Đã được tư vấn & hiểu rõ về lịch trình tour 
 Cam kết người đi cùng đã được tư vấn & hiểu rõ về 

chương trình tour 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 


