
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ĐIỂM NỔI BẬT: 

 Đến với GONATOUR , Quý khách sẽ được xin visa Hàn Quốc với hồ sơ dễ dàng 
nhất vì chúng tôi nằm trong Top 20 cty du lịch được ưu tiên xin hồ sơ và thời gian 
lấy visa 6 ngày của lãnh sự Hàn Quốc! 
 Tour 5* GIÁ SỐC TỪ 18.990.000 VNĐ + chương trình đặc sắc khám phá Seoul với 
trọn gói tour BAO GỒM: 
 Vé máy bay khứ hồi của hãng hàng không: VIETJET AIR + 20KG hành lý ký gửi. 
 “Cung điện Hoàng Gia – Cảnh Phúc Cung”- từ triều đại Josen năm 1935. 
 “Viện bảo tàng truyền thống dân gian Quốc Gia” – nơi lưu giữ và bảo tồn các di sản văn hóa 
của Triều Tiên. 
 “Phủ tổng Thống” – hay còn gọi là nhà Xanh, nơi làm việc của Tổng Thống đương thời. 
  “Công viên giải trí liên hợp Lotte World” – khu vui chơi ngoài trời lớn nhất Hàn Quốc. 

  “Đảo Nami” – nơi ra đời của nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc đã làm dấy lên 
cơn sốt nghệ thuật thứ bảy tại các nước CHÂU Á và thế giới như:"Bản Tình Ca Mùa Đông". 
 “Suối Cheonggyecheon” – con suối trong mát dài 5.8 km giữa lòng thủ đô Seoul. 

 “Tháp N Seoul” – tọa lạc trên núi Namsan và đã trở thành một biểu tượng của Seoul. 
 “Mua sắm đặc sản Nhân Sâm Cao Ly, Mỹ Phẩm nội địa Hàn Quốc, tinh Dầu Thông Đỏ..... 
và thỏa sức shopping thời trang tại chợ Myeongdong sầm uất nhất Seoul. 
 

ĐÊM NGÀY 1: TP.HCM  SEOUL                            (Nghỉ đêm trên máy bay, Ăn nhẹ) 

 Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất ga đi quốc tế, Trưởng Đoàn phát phần ăn nhẹ 

và hướng dẫnlàm thủ tục hàng không cho quý khách đáp chuyến bay đi Hàn Quốc. 

NGÀY 2: SEOUL   ĐẢO NAMI                                                   (Ăn trưa, tối) 

 Đến sân bay Quốc Tế Incheon, hướng dẫn viên đón đoàn 

chào mừng đoàn đến với Thủ đô Seoul. Để nạp thêm năng 

lượng sau chuyến bay đêm, đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng 

địa phương thưởng thức ẩm thực tại Xứ sở Kim chi. 

 Tiếp đến, Quý khách khởi hành đi tham quan: 

 Đảo Nami – Nổi tiếng với những bản màu sắc riêng theo từng 

mùa: Mùa thu rực rỡ ánh vàng đỏ của tán cây phong và rừng 

ngân hạnh; Mùa hè có cây cối mướt xanh; Mùa đông huyền 

ảo với tuyết phủ trắng xóa& cuối cùng đặc biệt là vào Mùa 

xuânhàng trăm cây hoa anh đào nhuộm sắc hồng rực rỡ, với 

mùi hương ngọt ngào phảng phất không khí và lànơi ra đời của 

nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc đã làm 

dấy lên cơn sốt nghệ thuật thứ bảy tại các nước CHÂU Á và thế 

giới như: "Bản Tình Ca Mùa Đông". 



 Khu trượt tuyết ELYSIAN GANGCHON – hệ thống khu giải trí phức hợp nằm trong khung cảnh 

hoành tráng của vùng núi TỈNH GANGWONDO. Quý khách có thể tận hưởng cảm giác thú vị 

trước thiên nhiên bao phủ tuyết trắng, lưu lại các bức ảnh kỷ niệm mùa tuyết rơi và trải nghiệm 

môn thể thao trượt tuyết trên đường trượt có độ cao hơn 50m. Theo sự hướng dẫn của Hướng 

dẫn viên, Quý khách sẽ làm quen với các bài học trượt tuyết 

bằng máng trượt hoặc có thể sử dụng gậy trượt. (chi phí thuê 

quần áo, dụng cụ trượt tuyết tự túc, khoảng 650.000 vnđ). 

 Đoàn ăn chiều với món Gà Nướng, Đoàn tiếp tục 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 
Gwanghwamuntọa lạc trên mảnh đất rộng 340m, 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. 

 Suối Cheonggyecheon – con suối trong mát dài 5.8 km giữa lòng thủ đô Seoul. 

 Kết thúc 1 ngày trải nghiệm thú vị,  quý khách về khách sạn nhận phòng và tự do nghỉ ngơi. 

 Quý khách khởi hành đi ăn sáng và bắt đầu tham quan: 

 Tham quan Lotte World – khu phức hợp vui chơi giải trí lớn 

tại thủ đô Seoul, bao gồm một công viên giải trí trong nhà 

lớn nhất thế giới và lập kỷ lục Guiness. Khu vui chơi ngoài 

trời gọi là Magic Island, hòn đảo nhân tạo bên trong một hồ 

nước được kết nối Monorail, phức hợp mua sắm, rạp chiếu 

phim, khách sạn sang trọng, bảo tàng dân gian Hàn 

Quốc... Lotte World phục vụ hơn 8.000.000 du khách 

mỗi năm và được xem là một trong những công viên giải trí 

đẳng cấp thế giới ở Châu Á... 

 Quý khách dùng bữa trưa . 

 Tham gia lớp học Kim Chi và mặc trang phục Hanbok 
truyền thống Hàn Quốc. 

 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 hành trình Đoàn đến Trung tâm nhân sâm chính 
phủ- nơi được chính phủ Hàn Quốc bảo trợ và tập đoàn 
Samsung cam kết về chất lượng sản phẩm. 

 Tháp N Seoul – tọa lạc trên núi Namsan mang đến cho du khách những góc nhìn toàn cảnh của 
thành phố, và đã trở thành một biểu tượng của Seoul.  

 Sau đó Quý khách tự do khám phá và mua sắm tại chợ Myeongdong sầm uất nhất Seoul.Sau 

đó Đoàn dùng bữa tối và về khách sạn nghỉ ngơi. 

 Quý khách khởi hành đi ăn sáng và bắt đầu tham quan: 

NGÀY 3: SEOUL     LOTTE WORLD                                       (Ăn sáng, trưa, tối) 

NGÀY 4: CUNG ĐIỆN CẢNH PHÚC  DRAWING SHOW  (Ăn sáng, trưa, tối) 



 Cung điện Kyeongbok (Cảnh Phúc Cung) – 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. 

 Viện bảo tàng truyền thống dân gian Quốc Gia Triều Tiên 
– Nơi lưu giữ và bảo tồn các di sản văn hóa của Triều Tiên 
với trên 10.000 mẫu vật phản ánh các nghi lễ, tôn giáo, cách bài 
trí nhà cửa và các đồ vật trong gia đình Triều Tiên truyền thống. 

 Blue House (Phủ Tổng Thống Hàn Quốc hay còn gọi là 
Nhà Xanh) – tọa lạc tại trung tâm thủ đô Seoul. Đây là nơi sinh 
sống và làm việc của Tổng Thống đương nhiệm Hàn Quốc. Nhà 
Xanh được xây dựng trên một khuôn viên rộng lớn với kiến trúc 
truyền thống Hàn Quốc kết hợp yếu tố hiện đại.  

 Quý khách mua sắm tại cửa hàng miễn thuế Shilla Ipark với 

các thương hiệu cao cấp trên thế giới. 

 Quý khách dùng bữa trưa . 

 Tiếp tục Đoàn tham quan tìm hiểuvà 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 máu.v.v… 

 Xem show nghệ thuật DRAWING SHOW: biểu diễn vẽ nghệthuật vui nhộn, triết lý nhân văn 

sâu sắc theo phong cách Hàn Quốc.  

 Sau khi ăn tối tại nhà hàng địa phương, Quý khách về khách sạn và tự do nghỉ ngơi. 

 Quý khách trả phòng khởi hành đến nhà hàng dùng bữa sáng.Sau đó tự do mua sắm tại trung tâm 
bách hóa và đóng kiện hành lý. 

 Xe đón Quý khách ra sân bay Inchoen làm thủ tục đáp chuyến bay về sân bay Tân Sơn Nhất. 
 Về đến sân bay Tân Sơn Nhất đoàn làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam và nhận lại hành lý cá nhân. 

Trưởng đoàn chào tạm biệt Quý khách và hẹn gặp lại. 
 

**Thứ tự các điểm tham quan và lộ trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình 
hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu.** 

 

NGÀY 5: SEOUL    HỒ CHÍ MINH                                          (Ăn sáng, Fast food) 


