
Tour: HANQUOC6N5D

6N5Đ

Khám phá trọn vẹn

SEORAKSAN – INCHEON – SEOUL – NAMI – KIM CHI SHOW

Thời gian: 6 ngày / 5 đêm
Hãng hàng không: Fly Gangwon
Khởi hành: thứ 5, thứ 7 hàng tuần 

RUBICON TOURS
Always At Your Service

MIỄN
VISA



HIGHLIGHT

TÓM TẮT LỊCH TRÌNH

Hành trình mới kết hợp với những địa danh nổi tiếng Hàn Quốc. Chính sách miễn thị thực cực 
nhanh chóng và tiện lợi, chương trình thuê nguyên chuyến bay khởi hành thứ 5 và thứ 7 hàng 
tuần. Hãy đến với Hàn Quốc 6N5Đ cùng FantaSea nhé:

Vườn quốc gia Seoraksan: được mệnh danh là điểm dừng chân quên lối về của đất 
nước Hàn Quốc xinh đẹp và được UNESCO công nhận là vùng bảo tồn sinh thái năm 
1981. Vườn quốc gia Seoraksan đẹp nhất vào mùa thu với những sắc vàng, sắc đỏ trên 
các dãy núi tạo thành cảnh sắc vô cùng ấn tượng.

Làng cổ Bukchon Hanok Village: được xây dựng theo một lối kiến trúc riêng biệt. Làng 
cổ độc đáo không chỉ bởi dáng vẻ mộc mạc nhưng vững chắc ở bên ngoài mà còn về 
phong cách trang trí hài hòa phía bên trong của ngôi nhà.

Thành phố Incheon: Một trong những thành phố biển nổi tiếng của Hàn Quốc

Đảo Nami: một trong những điểm du lịch lãng mạn nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc vào mùa 
thu, là trường  quay bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Bản Tình Ca Mùa Đông”.

THỨ TỰ

Ngày 01

Ngày 02

Ngày 03

Ngày 04

Ngày 05

Ngày 06

Hà Nội – Yangyang Máy bay

Kangwon Do – Vườn Quốc Gia
Seoraksan 

Gangwon Do – Surffy Beach – Trang
trại cừu Wind Village 

Kim Chi Show – Làng cổ Bukchon Hanok 

Thành phố biển Incheon – thành phố biển 
Yangyang – Hà Nội 

Yangyang – Nami - Seoul 

The Class 300 hoặc 
Sorano Resort

The Class 300 hoặc 
Sorano Resort

Incheon Rivera Hotel hoặc
Incheon Hewol Hotel

Ricentz Dongdaemun
hoặc Starz Doksan

Sáng/Trưa/Tối

Sáng/Trưa/Tối

Sáng/Trưa/Tối

Sáng/Trưa/Tối

Sáng/Trưa

LỊCH TRÌNH KHÁCH SẠN DỰ KIẾN BỮA ĂN



NGÀY 1 HÀ NỘI – YANG YANG 
21:15 Xe và Hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn di chuyển ra sân bay Nội Bài 
01:05 Đoàn đáp chuyến bay đi Yangyang - Hàn Quốc 4V252 HAN- YNY (01h05 - 07h00). 
Nghỉ đêm trên máy bay. 

NGÀY 2 KANGWON DO – VƯỜN QUỐC GIA SEORAKSAN (ĂN 3 BỮA)

07:00 Hạ cánh sân bay YangYang, đoàn làm thủ tục và test PCR tại sân bay. Xe và HDV đón đoàn đưa đoàn đi ăn sáng sau 
đó đoàn đi tham quan:

TRƯA: Ăn trưa và ăn tối tại nhà hàng địa phương.

TỐI: Nghỉ đêm khách sạn The Class 300 hoặc Sorano Resort hoặc tương đương.

NGÀY 3 GANGWON DO - SURFFY BEACH - TRANG TRẠI CỪU
(ĂN SÁNG, TRƯA)

Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách tham gia chương trình tour: 

Bãi biển Surffy beach: Bãi biển mang đến 1 không khí khá Châu Âu, đây bãi biển 
dành riêng cho lướt sóng dài 1 km, bạn có thể thuê tất cả các đồ lướt sóng ở đây

Con suối Namdaecheon: Suối Namdaecheon là địa điểm cung cấp cá hồi hàng đầu 
ở Hàn Quốc, với hơn 70% cá hồi ở Hàn Quốc thuộc về “dòng suối mẹ” này. Khi tháng 10 
đến, khu vực Namdaecheon chuyển sang màu đỏ với lá mùa thu và Lễ hội Cá hồi Yangyang

Chùa Huhumam: được xây dựng năm 1999, nằm trên một ngọn núi có tầm nhìn ra biển. Nơi đây có tảng đá hình đức Phật 
nằm trên đại dương và quay lưng vào phía ngôi chùa, xung quanh có những tảng đá hình con rùa khổng lồ như thể đang 
cúi xuống quỳ lạy tảng đá Phật. Hàng triệu Phật tử đã đến đây chiêm ngưỡng kỳ quan thiên nhiên và lễ Phật.

Nhà cổ Ojukheon: Ngôi nhà gỗ lâu đời nhất Hàn Quốc - Ojukheon House là địa điểm không thể bỏ qua ở Gangwon. 
Ojukheon là nơi sinh của hai danh nhân văn hóa Hàn Quốc là Yulgok Yi I (1536 - 1584) và mẹ của ông, bà Shin Saimdang 
(1504 - 1551). Yulgok Yi I là một nhà Nho lỗi lạc dưới triều đại Joseon và điều thú vị là du khách có thể nhìn thấy hình ảnh của 
ông trên tờ tiền 5.000 won.

Trang trại cừu Daegwanryeong Wind Village: Mỗi trang trại có hơn 200 chú cừu và số lượng cừu được nhân lên mỗi năm. 
Du khách đến với trang trại sẽ vô cùng thích thú với khung cảnh thiên nhiên thanh bình, những chú cừu dễ thương đang 
nhởn nhơ trên những cánh đồng cỏ xanh

Vừa qua Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc bình chọn với chủ đề "Top 10 điểm du lịch mà du khách có thể 
theo dõi dấu chân của BTS" được khảo sát trên 22.272 người nước ngoài đến từ 137 quốc gia khác nhau. Soán ngôi đầu 
trong danh sách kết quả chính là trạm xe buýt nhìn ra bãi biển Hyangho, quận Jumunjin, thành phố Gangneung, tỉnh Gang-
won-do đã đứng đầu trong danh sách với tỷ lệ 21,8%. Đây là nơi BTS đã chụp bìa album mang tên "You never walk alone" 
và cũng là nơi mà một số cảnh quay trong MV "Spring Day" được thực hiện.

Vườn quốc gia Seoraksan: Vườn quốc gia Seoraksan được mệnh danh là điểm 
dừng chân quên lối về của đất nước Hàn Quốc xinh đẹp và được UNESCO công 
nhận là vùng bảo tồn sinh thái năm 1981.  Vườn quốc gia Seoraksan có lẽ đẹp 
nhất vào mùa thu với những sắc vàng, sắc đỏ trên các dãy núi tạo thành 
cảnh sắc vô cùng ấn tượng. Toàn cảnh khu vườn quốc gia trông như một bức 
tranh sơn thủy, hội tụ đủ màu sắc của mùa thu. Tô điểm thêm cho bức tranh 
thiên nhiên này là những dòng suối nhỏ chảy qua khe núi. 

Ngôi đền Shinheungsa: Đền Sinheungsa không cổ xưa như dãy núi, nhưng 
đã được xây dựng ở đây trong nhiều thế hệ. Công trình này là đền thờ 
Phật giáo, đặc biệt về tôn giáo Seon Thiền Tông Hàn Quốc.

Dừng chụp ảnh tại vòng quay Sokcho - Sokcho Eye: Nằm trên bãi biển nổi tiếng ở Sokcho, Gangwon-do, nó là một vòng 
đu quay khổng lồ, nơi bạn có thể nhìn thấy biển Sokcho, núi Seoraksan và trung tâm thành phố Sokcho trong nháy mắt.

Điểm dừng xe bus BTS (BTS bus stop): Trạm xe buýt này không có chức năng đón, thả khách như bình thường, thay vào 
đó, nó được dùng làm nơi cho người hâm mộ BTS và khách du lịch chụp ảnh.

Bảo tàng nghệ thuật Gangwon (Gangwon Art Museum): nằm bên hồ Gyeongpo, là triển lãm nghệ thuật truyền thông 
nhập vai, các tác phẩm được thực hiện theo chủ đề “Thiên nhiên vĩnh cửu” có hình ảnh sống động, âm thanh gợi cảm và 
hương thơm thanh lịch làm tăng thêm cảm giác cho toàn bộ trải nghiệm.  

Quý khách tự do mua sắm và trải nghiệm tại chợ truyền thống của người Hàn Quốc. Hướng dẫn viên sẽ giúp quý khách trải 
nghiệm bữa tối với chi phí tự túc chỉ từ 200,000VND/ người.
Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Bữa tối tự do tại chợ truyền thống.

Nghỉ đêm khách sạn The Class 300 hoặc Sorano Resort hoặc tương đương.

Chợ truyền thống tại địa phương (Gangwon Traditional Market): Gangwon là tỉnh biểu tượng của mùa đông Hàn Quốc, 
nơi tuyết rơi dày nhất, có những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại và lớn nhất Hàn Quốc và chính vì vậy đây là nơi đã diễn 
ra Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018.



Ăn trưa và ăn tối tại nhà hàng địa phương  

Nghỉ đêm tại Incheon Rivera Hotel hoặc Incheon Hewol Hotel hoặc tương đương

Sau bữa sáng, đoàn trả phòng khách sạn, di chuyển về thủ đô Seoul. Trên đường đi, Quý khách sẽ tham quan:

Quý khách đi tham quan Đảo Nami: nằm bình yên trên mặt sông Cheongpyung thơ mộng. Hòn đảo rộng 260.000 km2 phủ 
một lớp cỏ xanh mướt, cây cối xanh tươi xen lẫn với các loại hoa khoe sắc cùng những cây hạt dẻ và bạch dương bao 
quanh. Hòn đảo như một bản hòa ca giữa cây cỏ, những chú đà điểu thong dong, vịt trắng muốt tắm dưới hồ thật thanh 
bình. Nơi đây cũng là nơi được sử dụng làm phi trường cho bộ phim “Bản tình ca mùa đông” lãng mạn.

Cung điện Hoàng gia GyeongBokgung: Cung điện Hoàng Gia đầu tiên được xây dựng trong triều đại Joseon và là cung 
điện đồ sộ nhất Hàn Quốc. Vào cuối thu, khi những lá cây chuyển sang màu vàng làm bức tranh Hoàng Gia càng đẹp hơn 
bao giờ hết.

Nhà Xanh - Phủ Tổng Thống: Nơi các Tổng thống của Hàn Quốc làm việc và sinh sống (thăm quan và chụp ảnh bên ngoài) 

Thỏa sức mua sắm tại chợ Dongdaemun.

NGÀY 4 YANG YANG – NAMI – SEOUL CITY TOUR – CUNG ĐIỆN HOÀNG GIA (ĂN 3 BỮA)

Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách tham gia chương trình tour

Tự do mua sắm tại chợ Meongdong

Ăn trưa, tối tại nhà hàng địa phương  

Nghỉ đêm tại khách sạn Ricentz Dongdaemun hoặc Starz Doksan hoặc tương đương

Lớp học làm Kim Chi: trực tiếp xem 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 (hanbok), chụp ảnh lưu niệm và 
mua sắm quà lưu niệm tại khu trưng bày.

Làng cổ Bukchon Hanok: Đây là một làng nghề truyền thống đã được bảo tồn nguyên vẹn trong đô thị 600 tuổi, bao gồm 
rất nhiều con hẻm, các ngôi nhà hanok, những mái chùa cổ.

Sau khi nghỉ ngơi, Quý khách tự do mua sắm tại các khu chợ hoặc siêu thị lớn: Cửa hàng sâm chính phủ, Mỹ phẩm miễn 
thuế, Lotte, Shinsegae DFS.

NGÀY 5 KIMCHI SHOW – HANBOK – LÀNG CỔ BUKCHON HANOK (ĂN 3 BỮA)

Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách tham gia chương trình tour: 

Quý khách trải nghiệm khám bệnh miễn phí theo phương pháp hiện đại tại cửa hàng thảo dược tinh dầu thông đỏ, cửa hàng 
tạp hóa miễn thuế (nếu mở cửa)

TRƯA:     Đoàn ăn trưa tại nhà hàng, sau đó di chuyển về YangYang.

Sau bữa trưa tại Yangyang, đoàn sẽ tham quan thêm một vài điểm tại đây nếu thời gian cho phép. Ăn tối tại nhà hàng địa 
phương và di chuyển ra sân bay. 

Đáp chuyến bay 4V251 YNY - HAN (21:20 - 23:55) trở về Hà Nội, Việt Nam. Xe và Hướng dẫn viên sẽ đưa Quý khách về điểm 
hẹn ngày đầu tiên, chia tay và hẹn gặp lại quý khách trong những chương trình sau.

Wolmi Sea Train: Bạn sẽ trải nghiệm tuyến tàu du lịch biển tiêu biểu tại thành phố mới Incheon. Tàu điện 1 ray này chạy qua 
các điểm dừng chân giúp bạn có 1 trải nghiệm không gian văn hóa, ẩm thực của Hàn Quốc. 

Jjajangmyeon Museum [INC: Street Food]: Nơi trưng bày lịch sử, văn hóa về các món mỳ jangjang myeon ( mỳ tương đen) 
có nguồn gốc từ khu phố Tàu ở Incheon, đây là một món ăn được yêu thích nhất của người Hàn quốc. Viện bảo tàng này 
là một trong 100 biểu tượng văn hóa Quốc gia. Tại đây, hướng dẫn viên cũng sẽ giúp Quý khách thưởng thức  các món ăn 
đường phố đặc trưng của người Hàn. 

NGÀY 6 WOLMI SEA TRAIN – BẢO TÀNG MÌ – YANG YANG – HÀ NỘI (ĂN 3 BỮA)



Tuổi của trẻ căn cứ theo giấy khai sinh đến ngày bay. 

GIÁ TOUR BAO GỒM:
Vé máy bay khứ hồi đã bao gồm thuế, phí sân bay chặng HAN – YNY – HAN, hành lý: 10kg 
xách tay và 30kg ký gửi
Xe vận chuyển theo suốt hành trình thăm quan 
Khách sạn 4 sao tiêu chuẩn Hàn Quốc 2 người/phòng. Nếu lẻ nam/nữ xếp 3 người/phòng 
hoặc phụ thu phòng đơn trong trường hợp khách đi một mình nhưng tour không có người 
ngủ ghép. 
Các bữa ăn theo chương trình. 
Vé thắng cảnh vào cửa 1 lần các điểm thăm quan theo chương trình
Hướng dẫn viên Tiếng Việt suốt tuyến.
Nước suối: 1 chai/khách/ngày
Bảo hiểm du lịch quốc tế theo quy định, bồi thường tối đa 50,000USD/vụ và được thanh 
toán dựa trên các điều khoản áp dụng của nhà cung cấp gói bảo hiểm. 
Tặng mũ du lịch, thẻ hành lý...

Giá vé trẻ em từ 2 - 9 tuổi áp dụng ngủ chung giường với cha mẹ. Nếu ngủ giường riêng tính 
giá tour bằng người lớn

Giá vé em bé dưới 2 tuổi bao gồm vé máy bay (ngồi chung ghế với cha/mẹ) và bảo hiểm. 
Nếu muốn có ghế ngồi riêng trên máy bay hoặc ngủ giường riêng thì tính bằng giá trẻ em 
từ 2 - 9 tuổi.

GIÁ TOUR BAO GỒM


