HÀN QUỐC MÙA LÁ ĐỎ 2017
Ngày 01: NỘI BÀI - SEOUL
20h00 Xe và hướng dẫn viên của VTTC đón Quý khách tại điểm hẹn đưa đoàn ra sân bay Nội Bài làm thủ tục đáp chuyến bay VJ960
(01:45-07:55) hoặc VJ 962 (23:30-06:30) bay đi Seoul. Quý khách nghỉ đêm trên máy bay
Ngày 02: SEOUL (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)
07h55 Quý khách đến sân bay quốc tế Incheon, làm thủ tục nhập cảnh. Xe và HDV đưa đoàn đi ăn sáng- thưởng thức món mì
Udong, sau đó khởi hành đi thăm quan:
Cung điện hoàng gia Kyong-bok,
Bảo tàng dân gian quốc gia –National Folk,
Nhà Xanh – Phủ tổng thống – Presidential house và ngắm nhìn dòng suối nhân tạo Cheonggyecheon.
Sau bữa trưa- Gà tần sâm, Quý khách tham quan bên ngoài tháp NamSan (N.Seoul); ấn tượng với du khách khi lên thăm tháp N.
Seoul đó là một không gian khác tràn đầy hơi thở của tình yêu.
Quý khách được trải nghiệm về văn hóa ẩm thực và truyền thống bằng lớp học làm món Kim Chi, những món ăn đặc trưng và tiêu
biểu của “ Xứ sở Kim Chi” và được mặc những bộ đồ Hanbok truyền thống Hàn Quốc
Nghỉ đêm: tại Seoul – khách sạn LUCEBRIDGEHOTEL- http://www.lucebridge.com/ko
NGÀY 03: SEOUL - EVERLAND (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)
Sau bữa sáng, xe đưa đoàn khởi hành đến Khu vui chơi giải trí Everland. Khu nghỉ mát Everland giải trí cho khách tham quan quanh
năm với nhiều chuyến đi, các lễ hội như Hội chợ toàn cầu, các công viên giải trí bao gồm Magic Land, Châu Âu Adventure và
Zootopia, hoàn hảo cho một khu giải trí tuyệt vời. Đây là nơi có nhiều điểm tham quan hấp dẫn để có thể thưởng thức bất kể tuổi tác, lễ
hội khác nhau bao gồm lễ hội Tulip, Lễ hội hoa hồng, Summer Splash, Ánh sáng lãng mạn và các lễ hội khác, thưởng thức Chương
trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc Fantastic show. Quý khách tự do tham quan và vui chơi tại công viên.
Sau bữa trưa BBQ, Xe đưa đoàn đi mua sắm tại trung tâm nhân sâm, Cửa hàng dầu thông đỏ, Cửa hàng nấm và trung tâm thực
phẩm hỗ trợ chức năng gan; đoàn tiếp tục tham quan và mua sắm tại cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc & cửa hàng miễn
thuế (Donghwua Duty, Dongdaemun,…).
Nghỉ đêm tại Seoul – khách sạn LUCEBRIDGEHOTEL- http://www.lucebridge.com/ko
NGÀY 04: SEOUL – SEORAK (Ăn: Sáng, trưa, tối)
Sau bữa sáng, Quý khách khởi hành tới Núi Seorak- điểm tham quan đẹp như tranh thủy mặc quyến rũ du khách suốt cả 4 mùa xuân,
hạ, thu, đông . Đoàn thăm quan công viên quốc gia Seorak-khu vực bảo tồn thiên nhiên của thế giới được Unesco công nhận 1981.
Tuy nhiên thời gian tham quan Seorak đẹp nhất là vào mùa thu nơi toàn bộ núi rừng được bao phủ bởi màu vàng và đỏ của cây lá, thăm

đền Shinhen với tượng Phật bằng đồng cao 10m, nặng 108 tấn và đi cáp treo ngắm toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
Sau bữa trưa, Quý khách tham quan bên ngoài Ojukheon House - ngôi nhà gỗ lâu đời nhất Hàn Quốc, là nơi sinh của học giả nổi tiếng
Yul-gok, sau đó tới Alpensia Ski Jump - được gọi "địa điểm trong mơ" vì được bao bọc bởi các vách núi, trong khi một mặt của
khung thành nhìn ra phía sau là hai thác nước. nơi sẽ diễn ra Thế vận hội mùa đông 2018.
Nghỉ đêm: tại Seorak - khách sạn I- PARK HOTEL – http://www.i-parkcondo.co.kr/
NGÀY 05: SEORAK - NỘI BÀI (Ăn: Sáng)
Quý khách ăn sáng và trả phòng khách sạn. Quý khách khởi hành đi sân bay Yang Yang đáp chuyến bay lúc (07:00 -09:00) về Hà Nội .
Đến sân bay Nội Bài, xe đón đoàn trở về điểm hẹn ban đầu. Chia tay và kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại Quý Khách.

(Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi thứ tự cảnh điểm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan)

Người lớn

Trẻ em

(11 tuổi trở lên)
9,900,000 VND

(từ 2 – dưới 11 tuổi)

Phụ phí phòng đơn

Dịch vụ bao gồm:
- Vé máy bay khứ hồi quốc tế từ Hà Nội – Incheon / Yangyang – Hà Nội - Khách sạn 4* tiêu chuẩn quốc tế tại các thành phố. Giờ
nhận phòng sớm nhất từ 14h00; trả phòng muộn nhất 12h00.
- 02 người /phòng. Phòng 3 sẽ được bố trí khi cần thiết vì lý do giới tính.
- Ăn số bữa theo chương trình.
- Vận chuyển bằng xe du lịch tiêu chuẩn
- Phí tham quan thắng cảnh vào cửa một lần.
- Hướng dẫn viên tiếng Việt đi cùng từ Việt Nam.
- Visa nhập cảnh.
- Bảo hiểm du lịch mức tối đa 10.000 USD/vụ của hãng Bảo hiểm toàn cầu MIC. Với khách trên 65 tuổi, mức bảo hiểm tối đa 5.000
USD/vụ

- Hoá đơn VAT (Nếu khách lấy VAT).

Không bao gồm:
- Chi phí cá nhân và các chi phí khác phát sinh ngoài chương trình, ngủ phòng đơn, hộ chiếu, tiền đi lại ngoài giờ, đồ uống,....
- Tiền boa cho HDV và lái xe ở nước ngoài
(mức thông lệ tối thiểu là khoảng 6 USD/ngày/ người, tùy theo số lượng khách trong đoàn).
- Phụ thu phí tham quan các điểm thắng cảnh không bao gồm trong chương trình.
- Hành lý quá cước theo quy định.
Lưu ý: Bất cứ một hình thức bỏ hoặc không sử dụng dịch vụ gì tại nước ngoài đều không được hoàn lại tiền vì mọi dịch vụ đã được
thanh toán trước. Theo chương trình khuyến mại đã ký với đối tác Hàn Quốc, quý khách sẽ đi theo tour suốt chương trình. Quý khách
nào tách đoàn vui lòng báo trước và trả thêm 65usd/khách/ ngày.
Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ & bổ ích!
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