
  

CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH THU ĐÔNG! 

 

 
 

Lịch trình: 5 ngày/4 đêm (bao gồm thời gian bay) 

 
Được mệnh danh là "thiên đường du lịch", Hàn Quốc luôn là sự lựa chọn hấp dẫn đối với khách 

du lịch trong và ngoài nước. Đến đây, du khách sẽ có những phút giây thoải mái, đắm chìm trong 

khung cảnh thơ mộng, trữ tình; thả hồn trên những cánh đồng xanh ngát, không khí trong lành của 

hòn đảo du lịch nổi tiếng nhất Hàn Quốc - Cheju, hay vui chơi thỏa thích tại công viên 

Everland, một trong mười công viên giải trí lớn nhất thế giới. Vào khoảng thời gian tháng 5 

hàng năm, Quý khách hãy đến Goyang, đây là địa điểm tổ chức lễ hội hoa quốc tế với nhiều chủng 

loại hoa hấp dẫn, chắc chắn sẽ làm hài long quý khách gần xa. Hãy cùng Vietkite  khám phá "xứ 

sở kim chi"- Hàn quốc xinh đẹp nhé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÊM 1:   TP.HCM- SEOUL  
21H30 Trưởng đoàn VIETKITE TRAVEL đón Quý khách tại cổng 

D2, ga đi quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến 

bay VJ862 (00:15 – 07:30) khởi hành đi Seoul – thủ đô Hàn Quốc. 

Quý khách sẽ ăn nhẹ và nghỉ đêm trên máy bay. 

 

 

NGÀY 2: SEOUL – ĐẢO NAMI  (Ăn sáng, trƣa, tối)  
Đến Seoul lúc 07:25, đoàn nhập cảnh sau đó xe và hướng dẫn viên đưa 

đoàn đi ăn sang và tham quan 

 Đảo Nami – Nổi tiếng nhất là những tán lá phong rực đỏ một góc 

trời cùng hàng ngân hạnh vàng rực, thẳng tắp đã từng xuất hiện trong 

bộ phim “Bản tình ca mùa đông”. Cách thủ đô Seoul 63km về phía 

Đông, hòn đảo Nami như một chiếc lá khổng lồ nằm bình yên trên 

dòng sông Heongpyung thơ mộng. 

Đoàn ăn trưa với món gà nướng, sau đó tham quan 

 Làng văn hóa Namsan Hanok– – Không gian tĩnh mịch của ngôi làng hanok là điều kiện lý 

tưởng cho “MiSuDa” – một chương trình trải nghiệm văn hóa mà trong đó những người tham gia 

sẽ được du hành về thời Joseon (1392-1910) trong vai những nhà quý tộc. 

Đoàn dùng cơm tối và nghỉ ngơi tại khách sạn 

Ngày3 



  

NGÀY 3: SEOUL – CÔNG VIÊN EVERLAND  (Ăn sáng, trƣa, tối)  
Ăn sáng tại khách sạn, đoàn khởi hành tham quan 

 Công viên giải trí Everland  – Được Tập đoàn Samsung xây 

dựng, đưa vào hoạt động từ năm 1976, đến nay Công viên Everland 

vẫn thu hút hàng tri ệu du khách mỗi ngày. Đây là công viên vui 

chơi giải trí được xếp hạng thứ 8 trong 10 công viên giải trí hàng 

đầu thế giới. 

 Trải nghiệm làm kim chi và mặc Hanbok truyền thống của Hàn 

Quốc 

Đoàn ăn trưa với món thịt heo nướng đặc sản kiểu Hàn 

Chiều đoàn tham quan 

 Trung tâm nhân sâm 

 Cửa hàng mỹ phẩm 

 Trung tâm thực phẩm hỗ trợ gan hoặc cửa hàng tinh dầu thông đỏ 

 Thưởng thức show diễn “Drum cat show” hoành tráng hấp dẫn 

Ăn tối với món lẩu Shabu Shabu nổi tiếng 

Nghỉ đêm tại khách sạn 

Ngày 

NGÀY 4: SEOUL – NAM SAN (Ăn sáng, trƣa, tối)  
Ăn sáng tại khách sạn, đoàn khởi hành tham quan 

 Cung điện Gyeongbok: Xây dựng năm 1395 bởi vua Taejo – 

nhà vua đầu tiên cũng là người sáng lập triều đại Joseon, cung 

Gyeongbokgung còn được biết đến với tên gọi Bắc cung và được 

xem là cung điện đẹp nhất và là cung điện lớn nhất còn tồn tại 

trong tất cả 5 cung điện. 

 Dinh tổng thống Blue House: (Cheongwadae) là văn phòng làm 

việc cũng như nơi ở chính thức của Tổng thống Hàn Quốc, nằm 

tại Jongno-gu, Seoul. 

 Bảo tàng dân tộc quốc gia: Là bảo tàng quốc gia duy nhất về văn hóa dân gian, trưng bày 

khoảng 4.000 hiện vật về đời sống văn hóa. 

 Tham quan trung tâm nấm linh chi và giải độc gan 
Ăn trưa với món Gà tần sâm, chiều tham quan và mua sắm : 

 Siêu thị miễn thuế Donghwa 
 Tham quan Núi Nam San với hàng ngàn ổ khoa tình yêu (không bao gồm phí thang máy, cáp 

treo lên tháp) 

Ăn tối và nghỉ ngơi tại khách sạn. 

 

NGÀY 05: SEOUL – TP HCM  (Ăn sáng)  
 Ăn sáng tại khách sạn, đoàn trả phòng khách sạn, Sau đó ra sân bay Incheon đáp chuyến bay 

VJ863 (11h20 – 14h50) về VN, đến Việt Nam chia tay hẹn gặp lại. 

 


