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SEOUL - EVERLAND - ĐẢO NAMI (4D3N) 

Tour code: VTTOBKR01-4D3N 
  Updated: 150420/VTT 
 

 
 

Hàn Quốc, tên chính thức là Đại Hàn Dân Quốc, là một điểm đến du lịch yêu thích và vô cùng quen thuộc với du khách 
Việt Nam. Kể từ khi những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được phát sóng tại Việt Nam vào những năm 2000 thì 
người Việt bắt đầu tiếp cận văn hóa Hàn Quốc, từ đó yêu mến đất nước Hàn Quốc. Bên cạnh đó, sự phát triển của 
ngành hàng không với nhiều hãng bay đến Hàn Quốc hơn cùng với sự nới lỏng trong thủ tục cấp visa Hàn Quốc đã 
tạo nên 1 làn sóng du lịch Hàn Quốc ồ ạt hàng năm. Đối với nhiều người, chỉ 1 lần đặt chân đến hòn đảo Nami, nơi 
trở nên nổi tiếng sau bộ phim ăn khách “Bản tình ca mùa đông”, cũng đã là quá đủ; chưa kể Hàn Quốc còn có mùa 
lá vàng, lá đỏ, hay mùa hoa anh đào luôn quyến rũ và say đắm lòng người.        
 

Thời gian Phương tiện 
Tiêu 

chuẩn 
SL khách 

khởi hành 
Ngày khởi 

hành 
Điều chỉnh chương 
trình theo yêu cầu 

4 ngày 3 đêm  
(khách sạn) 

Korean Air, Vietjet Air 
(hoặc tương đương) 

3*** từ 6 khách theo yêu cầu Có thể 

 

TỐI ĐÊM TRƯỚC NGÀY KHỞI HÀNH   

22h30, trưởng đoàn VTT travel đón Quý khách tại Cổng D2 - Ga đi quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục 
khởi hành đi Seoul, thủ đô nước Đại Hàn Dân Quốc. Nghỉ đêm trên máy bay. 

Thông tin chuyến bay: VJ 862 SGN-ICN 02:35 09:40 (hoặc tương đương) 

NGÀY 1: TP.HCM – SEOUL  (ăn sáng/ ăn trưa / tối)   

Đến sân bay quốc tế Incheon, sau khi làm thủ tục nhập cảnh xe đưa đoàn về Seoul tham quan, trên đường ghé ăn 
sáng tại nhà hàng địa phương:   

- Dinh Tổng thống (Blue House) – còn gọi là “Nhà Xanh”, nơi Tổng thống Hàn Quốc đang sinh sống và làm 
việc. 

- Cung điện Hoàng gia Gyeongbok - nằm ở phía bắc thủ đô Seoul đây là cung điện chính và lớn nhất của Ngũ 
Cung được xây dựng vào năm 1395 dưới triều đại Joseon. 

- Viện bảo tàng quốc gia - là bảo tàng quốc gia duy nhất về văn hóa dân gian, trưng bày khoảng 113.343 hiện 
vật về đời sống văn hóa. 

- Quảng trường Gwanghwamun, Suối nhân tạo Cheonggyecheon – Quý khách tham quan chụp hình lưu niệm 
- Tháp N Seoul (N Seoul Tower hay Namsan Tower) – với chiều cao 479.7m so với mực nước biển, đây là một 

trong những điểm tham quan thu hút du khách nhất Seoul, mang đến cho du khách những góc nhìn toàn 
cảnh của thành phố, và đã trở thành một biểu tượng của Seoul (không bao gồm phí thang máy lên tháp). 

Ăn tối, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Seoul.  
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NGÀY 2: SEOUL – CÔNG VIÊN EVERLAND (ăn sáng/trưa/tối) 

Ăn sáng tại khách sạn, đoàn khởi hành tham quan: 

- Công viên giải trí của Everland (Everland Resort) – công viên chủ đề lớn nhất Hàn Quốc với quy mô không 
hề thua kém Disneyland; tại đây Quý khách có thể tự do tham quan, chụp ảnh và tham gia các trò chơi  với 
5 khu riêng biệt; Global Fair, Zoo-Topia, Mạo hiểm châu Âu, Magic Land và Mạo hiểm Mỹ.  

Ăn trưa tại nhà hàng địa phương, đoàn tiếp tục tham quan: 

- Cửa hàng tinh dầu thông đỏ - Tham quan mua sắm tinh dầu thông đỏ nổi tiếng Hàn Quốc với công dụng 
giảm sưng tấy, tan đờm, giảm viêm xoang, dưỡng da, giảm các triệu chứng bệnh da liễu, ngăn ngừa cảm 
cúm …    

- Tham gia lớp học kim chi – trực tiếp học và làm món ăn truyền thống kim chi nổi tiếng của Hàn Quốc  
- Mặc trang phục truyền thống Hanbok – chụp hình làm kỷ niệm 
- Chợ Dongdaemun - là một khu thương mại lớn bao gồm các khu chợ truyền thống và các trung tâm mua 

sắm bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh Dongdaemun. Đây là khu mua sắm sỉ và lẻ lớn nhất của Hàn 
Quốc gồm 26 trung tâm mua sắm, 30.000 cửa hàng đặc sản, và 50.000 nhà sản xuất.  

Sau khi ăn tối, Quý khách thưởng thức show biểu diễn Nanta hoặc Drawing nổi tiếng và vui nhộn trước khi về khách 
sạn nghỉ ngơi.  

- Nanta show - còn được gọi là Cookin hay Cookin Nanta, là một chương trình hài kịch không lời kết hợp nhịp 
điệu samul nori truyền thống. Chương trình bao gồm nhào lộn, thủ thuật ma thuật, hài kịch, kịch câm và sự 
tham gia nhiệt tình của khán giả. 

- Drawing show - một hình thức tái hiện lại những nội dung tại đời thực nhưng Drawing Show là một màn trình 
diễn của các nghệ sĩ trên sân khấu với sự khéo léo, nghệ thuật và khiếu hài hước. Không chỉ dùng bút vẽ lên 
vải, chương trình còn sáng tạo và kết hợp nhiều yếu tố khác nhau như vẽ tranh bằng ánh sáng, kỹ thuật loang 
màu trên nước hay đan xen cốt truyện vào màn trình diễn 

Nghỉ đêm tại Seoul.    

NGÀY 3: SEOUL – ĐẢO NAMI (ăn sáng/trưa/tối)   

Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn khởi hành tham quan 

- Đảo Nami – hòn đảo hình bán nguyệt mang vẻ đẹp bình yên nhờ phong cảnh thiên nhiên hữu tình, thơ mộng. 
Tự xưng là “Cộng hòa Naminara”, đây là nơi được lựa chọn làm bối cảnh quay bộ phim truyền hình nổi 
tiếng “Bản tình ca mùa đông” cũng như nhiều bộ phim Hàn nổi tiếng khác. 

Ăn trưa tại nhà hàng địa phương, đoàn tiếp tục tham quan và mua sắm tại: 

- Trung tâm nhân sâm quốc gia – với đủ loại sâm tươi, sâm khô, các chế phẩm từ sâm Hàn Quốc  
- Cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc – với những ai yêu thích dùng mỹ phẩm Hàn Quốc thì đây là nơi không thể 

thiếu được với đủ loại mỹ phẩm của các nhãn hiệu nổi tiếng như Innesfree, Laneige, Etude House, Missha … 
- Cửa hàng miễn thuế Duty Free Plaza – nơi Quý khách có thể mua sắm thoải mái các sản phẩm Hàn Quốc 

chính hiệu với mức giá hấp dẫn do được miễn thuế  

Sau khi ăn tối, xe đưa Quý khách về khách sạn. Nghỉ đêm tại Seoul.   

NGÀY 4: SEOUL – TP.HCM (ăn sáng)  

Ăn sáng tại khách sạn, sau đó đoàn trả phòng và khởi hành ra sân bay Incheon đáp chuyến bay về Việt Nam.  

Thông tin chuyến bay: VJ863  ICN-SGN 11:40 14:55 (hoặc tương đương) 
Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, đoàn làm thủ tục nhập cảnh và nhận lại hành lý cá nhân. Trưởng đoàn VTT travel 
chào tạm biệt và hẹn gặp lại Quý khách. 

 

********** KẾT THÚC TOUR ********** 
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* CHI PHÍ CHUYẾN ĐI BAO GỒM 
 
- Vé máy bay khứ hồi theo chương trình tour (Bao gồm thuế phí, 7kg hành lý xách tay và 20kg hành lý kí gửi, suất ăn 
trên máy bay)  
- Visa nhập cảnh Hàn Quốc. 
- Khách sạn tiêu chuẩn 3* như chương trình (02 Người lớn/1 Phòng đôi). Bố trí phòng ba khi cần thiết (01 giường lớn 
+ 01 extra bed). Khách sạn tham khảo: Seoul – Youngdong Hotel, Yoido Hotel, Kobos Hotel, Benhur Hotel, Centro Hotel 
hoặc tương đương  
- Phương tiện vận chuyển theo chương trình. 
- Chi phí ăn uống theo chương trình. 
- Phí vào cổng các điểm tham quan theo chương trình. 
- Bảo hiểm du lịch AIG 
- Trưởng đoàn VTT travel & HDV địa phương suốt tuyến  
- Tiền bồi dưỡng (tip) cho HDV địa phương và tài xế 
- Quà tặng của VTT travel 
 

* CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 
- Chi phí làm hộ chiếu (còn hạn sử dụng trên 6 tháng). 
- Phí thực hiện visa tái nhập Việt Nam (đối với khách mang hộ chiếu nước ngoài). 
- Phí phụ thu hành lý quá cước qui định. 
- Các chi phí cá nhân phát sinh ngoài chương trình (mini bar, khuân vác, điện thoại, giặt ủi,…). 

* GHI CHÚ 
- Trật tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của chuyến đi, nhưng VTT travel vẫn đảm 
bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan đã ghi trong chương trình. 
 


