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CHƯƠNG TRÌNH    

DU LỊCH LIÊN TUYẾN| THƯỢNG HẢI –HÀN QUỐC 

Thời gian: 7 ngày/ 6 đêm | Phương tiện:  Máy bay – CHINA SOUTHER AIRLINES 

Giá Tour: 18.690.000 từ (VND)  

|Khách sạn: 4 sao 

 

 Với VISA Hàn Quốc + Trung quốc cực kỳ đơn giản. 

 Với chương trình Hấp Dẫn : 

 Khám phá Thành Phố Thượng Hải, bến Thượng Hải, cầu Nam Phố 

 Chùa Ngọc, Miếu Thanh Hoàng, Tháp truyền hình Đông Dương Minh Châu  

 “ Tây Đường cổ Trấn”- một trong những cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc 

 Đảo Nami  

 Tháp Seoul, Blue House, Cung Điện Kyeongbok 

 Dòng Suối Cheonggyecheon. 

 Everland là công viên giải trí được yêu thích nhất tại Hàn Quốc. 
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NGÀY 1 : TP.HỒ CHÍ MINH – THƯỢNG HẢI                                                                                                                                                                 

Qúy khách có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 10:00 Sáng, HDV đón đoàn và làm thủ tục cho đoàn đáp 

chuyến bay CZ6078 /13h10 ~ 18h10 đi Thượng hải. Đến Thượng Hải, Nhận phòng và nghỉ ngơi tại khách sạn. 

 

NGÀY 02 : THƯỢNG HẢI – TÂY ĐƯỜNG CỔ TRẤN                   ( Ăn sáng, trưa, tối)                                        

Quý khách ăn sáng tại khách sạn, xe đưa quý khách đi Tây Đường Cổ Trấn – Cổ trấn Tây Đường nghìn năm 

tuổi là một trong những cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc. 

Cổ trấn Tây Đường có hàng nghìn nhà, miếu cổ độc đáo, rêu phong giữa không gian bình yên. Từ lâu, cổ trấn 

này trở thành một địa điểm tham quan nổi tiếng ở Chiết Giang. Tây Đường thường được mô tả trong các bức 

tranh phong cảnh Trung Quốc. Hiện cổ trấn Tây Đường được Cục Di sản văn hóa Trung Quốc lựa chọn là địa 

phương đầu tiên đứng vào danh sách "Trung Quốc lịch sử văn hóa danh trấn". 

(Đoàn có thể du thuyền trên sông ngắm cảnh (chi phí tự túc). Đoàn tham quan tơ lụa Giang Nam.  

Quý khách quay về Thượng Hải, mua sắm các sản phẩm làm từ cao su Trung Quốc. Đoàn thưởng thức bữa tối 

tại nhà hàng.  

Sau ăn tối, Quý khách có thể tham gia Chương trình du thuyền trên sông Hoàng Phố ngắm cảnh đẹp hai bờ 

Tây – Đông thành phố Thượng Hải dưới những ánh đèn đủ màu sắc của các toà nhà cao tầng dọc hai bên 

sông hoặc đi tàu điện ngầm khám phá thành phố Thượng Hải về đêm (chi phí tự túc). Nghỉ đêm tại khách sạn. 

NGÀY 03 : THƯỢNG HẢI                                              ( sáng, trưa, tối)  

Ăn sáng tại khách sạn, Đoàn tham quan Chùa Ngọc 

Phật, Miếu Thành Hoàng 

 

Tham quan Tháp truyền hình Đông Phương Minh 

Châu cao nhất Châu Á (Quý khách có thể tự mua vé 

lên tầng 2 ở độ cao 263m để ngắm toàn cảnh thành 

phố), Bến Thượng Hải, cầu Nam Phố,  thưởng thức 

bảo thạch Thượng Hải. 

Đoàn mua sắm trên đường phố Nam Kinh - với hàng 

trăm ngàn cửa hiệu nối tiếp nhau với đủ các loại hàng 

hóa. Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn. 
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 Điểm shop: Tơ Lụa, Cao Su, Bảo Thạch 

 

NGÀY 04 : THƯỢNG HẢI – HÀN QUỐC                                 ( sáng, trưa, tối) 

Sáng có thể đặt với khách sạn đóng gói ăn sáng (nếu khách sạn đáp ứng được thời gian của đoàn). Xe đưa đoàn 

ra sân bay đáp chuyến bay CZ313 / 08h05 ~ 11h05 đi Seoul. Đến sân bay INC, HDV Hàn đón đoàn dùng cơm 

trưa. Sau đó đoàn khởi hành đi tham quan : 

   

+ Tòa Tháp Nam San ( Không bao gồm lệ phí lên tháp ) Tháp nằm ở thủ đô Seoul, quận Nanshan, tên gọi cũ là 

tháp Seoul hay tháp Hàn Thành, cao 236.7m, được xây dựng vào năm 1975，là một địa điểm tham quan nổi 

tiếng tại Hàn Quốc. Đường đi lên tháp có thể ngắm phong cảnh rực rỡ của Seoul, và tham quan địa điểm nổi 

tiếng Hành lang Khóa Tình Yêu. 

+ Làng cổ Bukchon Hanok: Nép mình giữa chốn đô thị của những tòa nhà cao ốc, của phố xá nhộn nhịp là một 

ngôi làng cổ kính xinh đẹp nằm ở phía Bắc của thủ đô Seoul – nơi cuộc sống ngày ngày diễn ra êm đềm, nhẹ 

nhàng và thong thả. Làng cổ Bukchon Hanok là nơi lưu giữ trong mình những câu chuyện lịch sử lâu đời và đậm 

màu sắc văn hóa truyền thống của Hàn Quốc. 

Đoàn dùng bữa tối và về khách sạn nghỉ ngơi 

 

+ Xem show nghệ thuật : DRAWING SHOW: Màn trình diễn hội họa độc đáo Drawing Show hay còn có tên 

đầy đủ là vở diễn Original Drawing Show. Với phương thức biểu diễn mới kết hợp giữa hội họa, ảo thuật, 

chương trình biểu diễn này khiến du khách ngày càng yêu thích, mong chờ. 

 

NGÀY 05 : SEOUL – NAMI                                                   (Sáng, Trưa, Tối)                                                                                                                                

Ăn sáng tại Khách Sạn . Sau đó đoàn khởi hành đi tham quan Đảo Nami – là trường quay thực hiện bộ phim 

truyền hình nổi tiếng “Bản tình ca mùa đông”.  

Đoàn dùng bữa ăn gà nướng nổi tiếng ở Nami  

 

+ Tham quan : Cung điện Hoàng gia KyeongBok  

Cung điện được xây dựng lần đầu vào năm 1394 bởi vua Taejo, vị vua đầu tiên của triều đại Joseon và được tái 

thiết năm 1867. Đây là cung điện chính và lớn nhất trong năm cung điện gồm Gyeongbok, Changdeok, 
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Changgyeong, Deoksu và Gyeonghui của triều đại Triều Tiên. 

+ Bảo tàng Dân gian Quốc gia 

Nằm trong khuôn viên của Gyeongbokgung, Bảo tàng Dân gian Quốc gia Hàn Quốc (The National Folk 

Museum of Korea) là bảo tàng duy nhất trên đất nước Hàn Quốc trưng bày và giới thiệu các di sản văn hóa dân 

gian của Hàn Quốc. 

+ Nhà xanh Tổng thống- Trước kia vốn thuộc cung điện của triều đại Koryo，Năm 1426, trở thành thủ phủ của 

Triều Tiên, và hiện nay được tu sửa lại thành Nhà Xanh và xây dựng thêm các khu vực khác gồm có Trụ sở 

chính (the Main Office), Nhà khách Chính Phủ (Yeongbingwan), Trung tâm báo chí (Chunchugwan), Hoa viên 

(Nokjiwon), Thung lũng Mugunghwa và Thất Cung. Mỗi tòa nhà ở đây đều có kiến trúc đặc biệt, được thiết kế 

công phu và tinh tế theo phong cách truyền thống của Hàn Quốc. 

Đoàn dùng bữa tối và về khách sạn nghỉ ngơi 

 

NGÀY 06 : SEOUL – EVERLAND                                      ( ĂN SÁNG ,TRƯA ,TỐI) 

 

Ăn sáng tại khách sạn. HDV đưa đoàn đến tham quan : 

+ Everland là công viên giải trí được yêu thích nhất tại Hàn Quốc, công viên giải trí Everland không những có 

những hạng mục trò chơi cảm giác mạnh, mà còn đem đến cho quí khách những dịch vụ giải trí hiện đại 

nhất.Với quy mô đầu tư tổ chức hiện đại và khuôn viên rộng lớn từ vườn thú đến khu vực thiên nhiên hoang dã, 

thỏa mãn tất cả nhu cầu của quí khách. Sự thay đổi của 4 mùa trong năm đi kèm theo đó các hoạt động giải trí 

của công viên cũng được thiết kế phù hợp theo mùa. Các hoạt động giải trí trong cả năm của Everland đều có thể 

làm hài lòng du khách, nếu đến Hàn Quốc du lịch, quí khách không thể không đi đến Everland.  

+ Mua sắm mỹ phẩm tại cửa hàn miễn thuế: Hàn Quốc là một trong những nước đứng đầu thế giới về làm 

đẹp và công nghệ làm đẹp, quý khách sẽ được tham quan và sử dụng thử miễn phí tất cả các loại mỹ phẩm nổi 

tiếng tại cửa hàng mỹ phẩm nội địa 

+ Tiếp tục Đoàn tham quan tìm hiểu và mua sắm tại cửa hàng Tinh dầu Thông Đỏ, tìm hiểu bài thuốc do Thần 

y Herjun sáng chế- thần dược Detox máu, phòng chống bệnh tiểu đường, cao huyết áp, đột quỵ, mỡ trong 
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máu.v.v 

+ Đoàn dùng cơm trưa 

+ Sau đó xe và hướng dẫn đưa quý khách về Seoul: Đoàn đến thăm quan trải nghiệm khu trưng bày Kimbap, 

được tham gia lớp học làm Kimbap hoặc Kim Chi, trực tiếp xem người Hàn Quốc hướng dẫn cách làm kim chi 

chuẩn mực, giới thiệu từ bước chuẩn bị nước sốt cho đến cách ngâm rửa rau cải…Tại đây, đoàn cũng sẽ được 

mặc áo truyền thống của Hàn Quốc (Hanbook), chụp ảnh lưu niệm và mua sắm quà lưu niệm tại khu trưng bày 

thuật vui nhộn và triết lý nhân văn sâu sắc theo phong cách Hàn Quốc. 

+ Đoàn dùng bữa tối sau đó tiếp tục tham quan  

+ Chợ Dongdaemun đã trở thành một trong những chợ chính ở Hàn Quốc. Khu chợ vô cùng rộng nhưng lại rất 

ngăn nắp do được quy hoạch và quản lý rất tốt. Đâu đây cuộc sống hối hả, dòng người tấp nập nhưng vẫn tạo cho 

ta cảm giác bình dị, quen thuộc. 

Đoàn di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi 

NGÀY 7:  SEOUL – VIỆT NAM        ( Sáng, trưa, tối MB )  

Quý khách dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, đoàn trả phòng và khởi hành ra sân bay.  

Đoàn dừng chân tại siêu thị miễn thuế tổng hợp Punglim gần sân bay để mua sắm bổ xung quà tặng (nếu cần) và 

đóng gói hành lý cho chặt đẹp (siêu thị miễn phí). 

+ Ăn Trưa bằng mỳ Udon- món mỳ truyền thống của Hàn Quốc 

+ Sau đó, đoàn di chuyển ra sân bay và làm thủ tục xuất cảnh, đón chuyến bay lúc 14:50 (theo giờ địa phương). 

Dự kiến về đến thành phố Hồ Chi Minh lúc 22:10. 
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 GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 Vé máy bay khứ hồi theo cùng đoàn SGN – PVG–INC // INC - CAN – SGN 

 Phí an ninh , phí xăng dầu , thuế sân bay 3 nước  

 Xe du lịch và vé tham quan theo như chương trình 

 Thông tin chuyến bay: (có thể thay đổi tùy theo thời điểm xuất vé) 

 Khách sạn 4 sao (phòng 2 hoặc 3 người) và các bữa ăn theo chương trình 

 Khách sạn tại Bắc Kinh - Seoul ( dự kiến )  

o SILLA STAY HOTEL  

o http://www.shillastay.com/yeoksam/accommodation/viewAccmo.do?contId=ST#ad-image-0 

o STANFORD HOTEL 
o http://www.stanfordseoul.com/seoul/ 

o Hoặc những khách sạn tương đương ........... 

 Ăn uống theo chương trình , Mỗi người 1 chai nước suối 500ml .  

 Trưởng đoàn du lịch Thuận Phong  và hướng dẫn viên địa phương. 

 Quà tặng : Nón , Bao Da Hộ Chiếu, Balô du lịch, Dù  

 Bảo hiểm du lịch. 

 Hành Lý : 23 kg/Kiện hành lý ký gửi  + 7 kg xách tay cho 1 khách  

 Phí làm VISA Hàn Quốc và Visa Trung Quốc. 

 GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 

 Hộ chiếu mới phải còn thời hạn trên 6 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 48 USD = 1.120.000 vnđ/ khách/tour 

  Visa tái nhập Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài: 2.070.000 vnđ /khách 

KHỞI HÀNH CHUYẾN BAY 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI  

THỜI GIAN 

NỘP HỒ 

SƠ 

Người lớn 

 

 

 

Trẻ em 

( Từ 2 – 11 tuổi 

trở xuống) 

 Ngủ ghép 

Trẻ em 

(dưới 2 tuổi) 

 

17/3/2018 

 

SGN – PVG–INC // 

INC - CAN – SGN 

 

18.690.000 17.490.000 5.607.000  

http://www.shillastay.com/yeoksam/accommodation/viewAccmo.do?contId=ST#ad-image-0
http://www.stanfordseoul.com/seoul/
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 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 ) 2.300.000 vnđ / 1 đêm Khách Sạn 4 sao .  

 Phí tham quan ngoài chương trình . 

Chú ý: Thứ tự chương trình có thể thay đổi theo sự sắp xếp của Hướng Dẫn Viên để phù hợp với tình 

hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan đã nêu trong chương trình 

KHÔNG ĐƯỢC TÁCH ĐOÀN . 

KHÔNG ÁP DỤNG CHO VIỆC THĂM THÂN. 

ĐIỀU KIỆN HỦY : 

 Hủy tour trước 9 ngày làm việc sẽ mất phí 70% tổng giá tour. 

 Sau 7 ngày làm việc mà hủy tour thì sẽ mất hết 100% tổng giá tour. 

 Hộ chiếu phải còn thời hạn trên 6 tháng ( tính từ ngày khởi hành đến kết thúc tour  ).  

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

 Khi đăng ký tour du lịch, Qúy 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 Qúy 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 Du lịch sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những chi phí phát sinh khi quí 

khách không tìm hiểu kỹ điều kiện đăng ký, lưu ý, bao gồm, cũng như không bao gồm và chương trình 

Tour du lịch,… 

LƯU Ý 

 Thời gian đi tour có thể thay đổi từ 1 đến 2 ngày, tùy theo ngày ra VISA của Lãnh Sự Quán Hàn Quốc và 

Trung Quốc. 

 Trường hợp không đậu VISA do khách không đủ điều kiện, phí không hoàn lại là 3,000,000 

VNĐ/khách. 

 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 (phí thay đổi tùy theo tour). 

 Không nhận khách từ 80 tuổi trở lên. 

 Không nhận khách có thai từ 5 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. 

 Du 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 du khách. Du 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 
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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 . 

 Về visa dành cho khách quốc tịch Nước ngoài/Việt kiều, vui lòng kiểm tra visa của khách vào việt nam 

nhiều lần hay 1 lần, Khách hàng làm visa tái nhập, ngày đi tour mang theo 2 tấm hình 4x6 , phông nền 

trắng và mang theo visa vào việt nam khi xuất, nhập 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). 

 

KHÔNG ĐƯỢC NHẬP CẢNH TRÁI CÂY TƯƠI , HOA QUẢ TƯƠI & THỰC PHẨM NÔNG 

NGHIỆP , ĐỒ HỘP .PHÍT CẮM ĐIỆN Ở HÀN QUỐC LÀ 2 CHẤU TRÒN 

CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ KHÁCH , RẤT MONG ĐƯỢC GẶP LẠI QUÝ KHÁCH TRONG NHỮNG 

TOUR DU LICH KHÁC CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI. 

 

 


