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“SEOUL– ĐẢO NAMI – EVERLAND” 

 Đảo Nami: cùng ngắm hàng cây Ngân Hạnh tại Đảo Nami - phim trường “Bản 
Tình Ca Mùa Đông” do 2 nhân vật chính Bae Yong Joon và Choi Ji Woo thủ vai. 
 Everland: đây là công viên giải trí lớn nhất Hàn Quốc mang tên Everland, nơi đạt 
danh hiệu “Disneyland thu nhỏ” nổi tiếng qua bộ phim “Cô Nàng Cử Tạ Kim Bok 
Joo”. 
Cảnh Phúc Cung tham quan toàn bộ cung điện, đền đài, bối cảnh chính của phim 
“Nàng Dae Jang Geum”. 
Lớp Học Kim Chi – Khoát Trang Phục Hàn: nếu bạn từng xem phim “Truyền 
Thuyết Jumong” giờ bạn có thể mặc trang phục truyền thống Hanbok làm Kim Chi. 
 Chợ Mayeongdong dạo quanh chợ  Mayeongdong nổi tiếng ở Việt Nam với bộ 
phim “ Vì Sao Đưa Anh Đến”. 
Tháp Namsan biểu tượng Hàn Quốc: mệnh danh là Tháp Tình Yêu với những ổ 
khóa tình yêu trong phim “Boys Over Flowers” với không khí lãng mạn của mùa hè. 
 Quảng Trường Quảng Hòa Môn - Dòng Suối Thanh Khê Xuyên: nếu ai từng xem 
“Running Man” hay “Hoàng Tử Gác Mái” thì có thể đến Quảng Hòa Môn, đắm chìm 
bên dòng suối Thanh Khê Xuyên với bộ phim “Truy Lùng Siêu Trộm” 
Tham quan Viên Bảo Tàng Quốc Gia Hàn Quốc và Nhà Xanh nơi đạo diễn phim 
“Nữ Tổng Thống Hàn Quốc” tái hiện lại bối cảnh cuộc chạy đua giành ghế Tổng 
Thống. 
  Chùa Jogyesa (Chùa Tào Khê) - là một trong những danh lam tiêu biểu của Phật 
giáo Hàn Quốc. Ngôi chùa được xây dựng vào năm 1910, trên mảnh đất gần ngôi chùa 
Gakhwang-sa.  

 

GST kính tặng Quý khách một suất xem một trong 
những show như: Fantastic Show, Nanta Show, 
Painter Show, Drawing Show Hoặc Xông hơi 

Jimjibang… (tùy vào thời điểm) 
  

KHÁM PHÁ SEOUL MÙA THU 
“SEOUL  – ĐẢO NAMI – EVERLAND” 



 
 

NGÀY LỊCH TRÌNH THAM QUAN 

NGÀY 1 
TP.HCM 

– 
SEOUL 

 
(Ăn nhẹ tại 

sân bay) 

Tối: Quý khách tập trung tại ga đi sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Trưởng 
Đoàn đón và hướng dẫn Đoàn làm thủ tục đáp chuyến bay VJ864 lúc 
22:15 đi Seoul – thủ đô Hàn Quốc. Quý khách ăn nhẹ tại sân bay và nghỉ 
đêm trên máy bay. 
 
 
 
 
 
 

NGÀY 2 
 

SEOUL  
–  

ĐẢO 
NAMI 

 
(Ăn 3 bữa) 

Sáng: Đến sân bay Incheon – Hàn Quốc. Đoàn làm thủ tục nhập cảnh. 
Xe và hướng dẫn viên địa phương đón Đoàn đi ăn sáng tại nhà hàng địa 
phương (thường là thưởng thức mì Udon). Sau đó đoàn tiếp tục di 
chuyển tham quan Đảo Nami – Quý khách đi phà khoảng 20 phút để đến 
với đảo nổi tiếng với những tán lá phong đỏ rực một góc trời với hàng 
ngân hạnh thẳng tắp từng xuất hiện trong bộ phim “Bản tình ca mùa 
Đông”. Có thể chụp hình với tượng đồng của 2 nhân vật chính. 
Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó, Đoàn 
tiếp tục hành trình tham quan: 

• 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. (Không bao gồm phí thang máy lên tháp). 

• Chùa Jogyesa (Chùa Tào Khê) - là một trong những danh lam tiêu 
biểu của Phật giáo Hàn Quốc. Ngôi chùa được xây dựng vào năm 
1910, trên mảnh đất gần ngôi chùa Gakhwang-sa. Sau đó, vào năm 
1937 trụ trì đã di chuyển ngôi chùa đến vị trí hiện tại và đổi tên chùa 
thành Taego-sa, và đến cuối năm 1954 ngôi chùa mới đổi tên thành 
Jogyesa như ngày nay.  

Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Sau bữa tối, tặng 
Quý khách vé thưởng thức một trong những show tùy vào thời điểm: 
Fantastic Show, Nanta Show, Painter Hero Show, KLive Show, Drawing 
Show, xông hơi Jimjibang,... 
Xe đưa Đoàn về khách sạn nhận phòng và nghỉ đêm tại Seoul, tự do 
khám phá Seoul về đêm.  

 



 
 

NGÀY 3 
 

SEOUL  
–  

CÔNG VIÊN 
EVERLAND 

 
(Ăn 3 bữa) 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Quý khách khởi hành 
tham quan Công viên giải trí liên hợp Everland – Nổi tiếng với nhiều trò 
chơi & các màn trình diễn hấp dẫn, là một trong mười công viên lớn nhất 
thế giới với năm khu chủ đề chính bao gồm: 

+ Khu Global Fair (Chợ toàn cầu) 
+ Khu Zoo Topia (Vườn bách thú) 
+ Khu Magic Land (Vùng đất huyền thoại) 
+ Khu American Adventure (Khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu Mỹ) 
+ Khu European Adventure (Khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu châu Âu)   

Mỗi khu chủ đề của Everland sẽ tạo cho Quý khách những ấn tượng khác 
nhau: Vào mùa xuân là những vườn hoa Tulip lãng mạn và mùa hè là 
những vườn hoa hồng đầy sắc màu rực rỡ. 
Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Đoàn tiếp tục 
tham quan mua sắm: 

• Cửa hàng mỹ phẩm – 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.  

• Trung tâm nhân sâm Chính Phủ: giới thiệu quy trình trồng, thu 
thập, công dụng và cách sử dụng nhân sâm.  

• Tham gia lớp học Kim Chi, mặc trang phục truyền thống Hanbok 
trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc và chụp ảnh lưu niệm. 

Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Xe đưa Đoàn về 
khách sạn nghỉ đêm tại Seoul, tự do khám phá Seoul về đêm. 
 

  

NGÀY 4 
 

SEOUL 
CITY 

TOUR 
 

 (Ăn 3 bữa) 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Quý khách khởi hành 
tham quan: 

• 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 trức truyền thống Hàn Quốc 
kết hợp yếu tố hiện đại. (chụp hình bên ngoài) 

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó, Đoàn 
tiếp tục hành trình tham quan: 
 



 
 

• Quảng trường Quảng Hòa Môn (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 Gwanghwamun tọa lạc trên mảnh 
đất rộng 34, dài 557m với các công trình đa dạng như đài phun 
nước, thảm hoa, cây xanh...một trong những niềm tự hào của người 
dân Seoul.  

• Suối Thanh Khê Xuyên (Cheonggyecheon) – con suối trong mát 
dài 5.8 km giữa lòng thủ đô Seoul. 

Đoàn tiếp tục tham quan mua sắm: 
• Tìm hiểu về công dụng của tinh dầu thông đỏ.  
• Siêu thị Miễn Thuế Donghwa Duty Free/ Shillai Park Duty Free 
• Tự do mua sắm & khám phá chợ Dongdeamun hoặc 

Myungdong. 
Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Xe đưa Đoàn về 

khách sạn nghỉ đêm tại Seoul, tự do khám phá Seoul về đêm.  
 
 
 
 
 
 

 

NGÀY 5 
 

SEOUL 
– 

TP.HCM 
 

 (Ăn sáng, 
trưa) 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng.  
Xe và HDV đưa Quý khách đi ra sân bay quốc tế Incheon làm thủ tục 
đáp chuyến bay VJ 863 lúc 10:50 về TP.HCM. Quý khách dùng bữa trưa 
trên máy bay.  
14:30 Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Đoàn làm thủ tục nhập cảnh Việt 
Nam. Trưởng Đoàn chia tay Quý khách và hẹn gặp lại. Kết thúc chương 
trình tham quan.. 

 
 
 
 
 
 

 

(Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và tình hình 
giao thông, tuy nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ như chương trình đã đưa ra) 

 
  



 
 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 
                 (Giá áp dụng cho khách lẻ ghép Đoàn) 

GIÁ: VNĐ 

HÀNH TRÌNH 
THỜI GIAN 

Tiêu 
Chuẩn 
KHÁCH 

SẠN 

LỊCH KHỞI HÀNH GIÁ TOUR 
(Người lớn từ 
đủ 11t trở lên) 

GIÁ TOUR 
(Trẻ em từ 2t 

– dưới 11t) 

GIÁ TOUR 
(Em bé 0t – 

dưới 2t) 
THÁNG NGÀY 

“SEOUL – 
NAMI -

EVERLAND” 
 5 ngày 4 đêm 

 4 sao  

2 08, 22  16.950.000 

15.950.000 5.950.000 

3 16, 30 16.950.000 

ĐIỀU KIỆN KHI ĐĂNG KÝ TOUR 

G
IÁ

 T
O

U
R

 B
A

O
 G

Ồ
M

 1. Visa nhập cảnh Hàn Quốc. 
2. Vé máy bay khứ hồi SGN–ICN–SGN/Hãng hàng không Vietjet Air. 

VJ 864 SGN-ICN 22:15 05:25                      
VJ 863 ICN-SGN 10:50  14:30 

 Bao gồm: 7kg hành lý xách tay và 20kg hành lý kí gửi/khách/chặng bay 
3. Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao (02 người/ phòng): The Park Hotel, Fairfield 

Marriott Seoul, Shilla Mapo, Sky Park Hotel, IBIS Hotel, The Recentz Hotel 
hoặc tương đương. 

4. Chi phí ăn uống theo chương trình 
5. Phương tiện vận chuyển tham quan theo chương trình. 
6. Phí vào cổng các điểm tham quan theo chương trình. 
7. Bảo hiểm du lịch Quốc tế suốt tuyến. 
8. Trưởng Đoàn từ Việt Nam theo suốt tuyến. 
9. HDV địa phương  
10. Nước uống: 01 chai/ khách/ ngày. 
QUÀ TẶNG: NÓN + TÚI CANVAS 

G
IÁ

 C
H

Ư
A

 B
A

O
 

G
Ồ

M
 

1. Hộ chiếu (phải còn hạn trên 6 tháng kể từ ngày khởi hành). 
2. Phí test covid (nếu có). 
3. Phí phụ thu phòng đơn: 4.000.000 VNĐ/khách/3 đêm 
4. Tiền TIP cho HDV và tài xế: 30 USD/khách/tour. 
5. Phí phục vụ khi mang rượu bia, nước ngọt vào nhà hàng (nếu có) 
6. Chi phí cá nhân (điện thoại, giặt ủi, nước uống trong mini bar...). 
7. Các chi phí không được đề cập trong mục bao gồm.  
8. Thức ăn, nước uống ngoài chương trình. 
9. Visa tái nhập Việt Nam (đ/v người nước ngoài): LIÊN LẠC TƯ VẤN 
10. Visa nhập cảnh Hàn Quốc (đ/v người nước ngoài): LIÊN LẠC TƯ VẤN 
11. Chi phí phát sinh trong trường hợp chuyến bay bị huỷ. 
Chi phí không hoàn lại trong trường hợp LSQ Hàn Quốc từ chối cấp thị thực: 
2.500.000 VNĐ/trường hợp. 



 
 

Q
U

Y
 Đ

ỊN
H

 
H

Ủ
Y

 
TO

U
R

 
Hủy tour ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ 
tour là 100% tiền cọc tour. 
1. Quý khách vui lòng đặt cọc 70% tổng giá tour ngay khi đăng ký. 
2. Hủy tour sau khi đăng ký, khách chịu phạt 50% tổng giá tour 
3. Hủy tour trước 10 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 60% tổng giá tour 
4. Hủy tour trước 7 ngày khởi hành, khách chịu phí phạt 80% tổng giá tour 

Hủy tour trong vòng 48h khởi hành, khách chịu phí phạt 100% giá tour 

*Lưu ý:  
- Khi đã xuất vé mà quý khách dương tính Covid 19, không thể đi được theo thời gian 
tour thì quý khách sẽ chịu mất tiền vé máy bay & chi phí phát sinh tour có liên quan 

 

THỦ TỤC XIN VISA HÀN QUỐC 
Quý khách chuẩn bị hồ sơ và nộp cho chúng tôi càng sớm càng tốt, muộn nhất là 

trước 15 ngày (không kể thứ 7, chủ nhật, ngày lễ) khởi hành tour, chúng tôi sẽ tiến hành 
thu hồ sơ xin visa của Quý khách trong 1 lần duy nhất sau khi Quý khách có đủ hồ sơ 
theo danh mục hồ sơ cần chuẩn bị dưới đây. Một số trường hợp ngoại lệ không thể nộp 
đúng hạn trên Quý khách vui lòng trao đổi trực tiếp với chúng tôi để hẹn ngày nộp. 

TẤT CẢ CÁC GIẤY TỜ CÔNG CHỨNG CHỈ CHẤP NHẬN CÔNG CHỨNG TẠI UBND 
XÃ/PHƯỜNG; CÁC VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HAY SỞ TƯ PHÁP. CÁC GIẤY TỜ BẢN 
SAO PHẢI ĐƯỢC PHOTO TRÊN MỘT MẶT TRÊN KHỔ A4 KHÔNG ĐƯỢC CẮT GỌT. PHẢI 
CÒN HẠN KHÔNG QUÁ 6 THÁNG TÍNH ĐẾN NGÀY NỘP HỒ SƠ (KHÔNG CHẤP NHẬN 
BẢN CHỤP HÌNH HAY BẢN SCAN) 

1. 
Cá nhân 

1. Hộ chiếu còn giá trị sử dụng trên 6 tháng tính đến ngày kết thúc chuyến đi, 
khách kí tên vào trang số 3 (nộp luôn hộ chiếu cũ nếu có). 

2. 02 ảnh khổ 4x6 nền trắng, chụp thẳng, không đeo kính, mới chụp trong vòng 6 
tháng gần đây. 

3. Bản sao y CMND/CCCD. 
4. Sổ hộ khẩu gốc (hộ khẩu khác TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội không cần cung cấp) 
5. Bản sao công chứng Đăng ký kết hôn (Nếu vợ chồng đi cùng nhau). 
6. Bản sao công chứng Giấy khai sinh (Áp dụng với trẻ em dưới 18 tuổi) (nếu đi 

cùng cha mẹ, anh em ruột). 
7. Khai thông tin xin visa theo Sơ yếu lý lịch - mẫu do GST cung cấp. 

2. 
Công 
việc 

Khách hàng là chủ doanh nghiệp 
(đứng tên đại diện pháp luật ) 

 
dodoanhtronĐKKD) 

Khách hàng làm việc hợp đồng 

1. Giấy phép kinh doanh/giấy 
phép kinh doanh hộ gia đình 
(bản sao công chứng). 

2. Giấy nộp thuế hoặc biên lai nộp 
thuế 03 tháng gần nhất (mộc 
treo hoăc sao y). 

3. In sao kê tài khoản của công ty 
trong 3 tháng gần nhất (mộc 
treo -nếu có). 

1. Bản Quyết định bổ nhiệm hoặc Hợp đồng 
lao động (bản công chứng). 

2. Đơn xin nghỉ phép đi du lịch có xác nhận 
của cơ quan (bản gốc). 

3. Sổ bảo hiểm xã hội/ thông tin đăng nhập 
và tài khoản app VSSID  

4. Sao kê lương 3 tháng gần nhất 

Khách hàng quá tuổi lao động Khách hàng là học sinh, sinh viên 



 
 

Được miễn chứng minh công việc:  
Nam >55 , Nữ > 50 

1. Giấy khen học kỳ gần nhất, bảng điểm 
hoặc thẻ học sinh/sinh viên (Bản sao y).  

2. Giấy xác nhận học sinh, sinh viên của 
trường (bản gốc). 

3. Đơn xin nghỉ phép trong thời gian đi du 
lịch (bản gốc.) 

Khách hàng là hưu trí 
Có sổ hưu ,thẻ hưu hoăc giấy quyết định nghỉ hưu, giấy tờ liên quan đến việc 

nhận lương hưu  

3. 
Tài 

chính 

1. Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tối thiếu là 5000USD tương đương 130-140 
triệu đồng/người (quy đổi theo tỉ giá tại thời điểm nộp hồ sơ). Xác nhận số dư có 
giá trị trong 14 ngày kể từ ngày xin do vậy Quý khách chỉ nên xin xác nhận số dư 
trước ngày nộp hồ sơ từ 1 đến 2 ngày để tránh phải xin lại lần 2 do thời hạn của 
xác nhận hết giá trị (có dấu mộc đỏ của Ngân hàng).  

2. Bản gốc sổ tiết kiệm (không nhận STK mở tại quỹ tín dụng & Sổ tiết kiệm 
online).  

*Lưu ý: Sổ tiết kiệm phải có kì hạn ít nhất là 3 tháng 
                Thời gian mở STK tối thiểu trước 1 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ 
3. Bản sao công chứng sổ đỏ (nếu có), hợp đồng cho thuê nhà (nếu có cho thuê 

nhà). 
4. Giấy chứng nhận sở hữu các tài sản khác nếu có như: xe hơi, cổ phiếu, cổ phần, 

trái phiếu,…(Photo công chứng nếu có). 
5. Trường hợp miễn chứng minh tài chính: 
    -  Hộ khẩu TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội 

- Đã có visa tiên tiến: MỸ, CANADA, CHÂU ÂU, ÚC, HÀN ( Xuất nhập cảnh trong 
vòng 01 năm gần đây). TRƯỜNG HỢP QUÝ KHÁCH ĐÃ TỪNG ĐI ĐẾN CÁC 
NƯỚC CHÂU ÂU, MỸ, ÚC, ANH,... THÌ VUI LÒNG NỘP KÈM VÀO HỒ SƠ HỘ 
CHIẾU CŨ (KỂ CẢ ĐÃ HẾT HẠN). 

4. LƯU Ý 

1. Đối với trường hợp học sinh/ sinh viên không đi cùng bố mẹ sẽ chứng minh 
bằng tài chính của bố mẹ theo yêu cầu hồ sơ chung bên trên. Thêm vào đó cần 
nộp thêm giấy tờ chứng minh nghề nghiệp của bố, mẹ. 

2. Ngoài ra nếu trẻ dưới 18 tuổi không đi cùng bố hoặc mẹ, ngoài yêu cầu như 
trên, cần nộp thêm giấy ủy quyền của người không đi cùng hoặc cả của bố và 
mẹ. (bản gốc) 

3. Trường hợp Chứng minh bằng tài chính của vợ/ chồng hoặc của bố mẹ phải có 
thư bảo lãnh kèm photo CMND/ Hộ chiếu của người có tài sản. 

• Trên đây là những thủ tục để xin visa theo quy định của Lãnh Sự Quán. Tùy vào 
từng trường hợp, trong quá trình xét visa LSQ có quyền yêu cầu bổ sung thêm bất 
kỳ giấy tờ nào của Quý khách nếu thấy cần thiết. 

• Trong quá trình xét duyệt visa Lãnh sự quán có thể yêu cầu Quý khách có mặt ở 
Lãnh sự quán để phỏng vấn trực tiếp (Nếu cần thiết) 

  



 
 

 LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ TOUR  
- Quý khách mang quốc tịch nước ngoài nếu có Visa rời phải mang theo lúc đi tour, nếu làm 
Visa tái nhập phải mang theo tờ khai hải quan nhập cảnh Visa và 02 ảnh 4x6cm. 
• Riêng những nước được miễn Visa Việt Nam như: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Nauy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Nga,… để được miễn Visa thì các lần 
nhập cảnh vào Việt Nam phải cách nhau từ 30 ngày trở lên, nếu dưới 30 ngày thì phải làm công 
văn tái nhập là 45usd/khách/lần 
• Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel Document vui lòng thông báo ngay thời điểm đăng 
ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy tờ có liên quan (nếu có). Quý khách mang thẻ xanh (thẻ 
tạm trú tại nước ngoài) và không còn hộ chiếu VN còn hiệu lực thì không đăng ký du lịch sang 
nước thứ ba 

- Hành trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo đầy 
đủ điểm tham quan cho du khách. 
- Công ty 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, dịch bệnh, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay. 
+Nếu những trường hợp trên xảy ra, công ty 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, hàng không….và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào 
khác). 
- Nếu khách hàng bị cơ quan xuất nhập cảnh từ chối xuất cảnh hoặc nhập cảnh vì lí do cá 
nhân hay nhân thân, công ty sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 
- Không giải quyết cho bất kì lí do thăm thân, kinh doanh…để tách Đoàn. Tùy vào trường 
hợp cần thiết muốn tách Đoàn khách phải báo trước với công ty và chịu phí 
4.000,000/ngày/người. 
- 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 thông báo trước. 
- Đối với từng trường hợp cụ thể, khách có thể được yêu cầu đặt cọc từ 5.000 USD – 10.000 
USD/người trước chuyến đi (sau khi quay về Việt Nam, khách sẽ nhận lại đầy đủ số tiền đặt 
cọc). Sau khi có kết quả visa, nếu khách không đồng ý điều kiện trên, khách sẽ bị hủy Visa 
đồng thời chịu mức phạt theo quy định “Điều kiện hủy phạt”. 
- Trong những trường hợp khách quan như khủng bố, thiên tai, dịch bệnh…hoặc do có sự 
cố, có sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như máy bay, tàu 
hỏa…thì công ty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho 
khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh. 
- Do tính chất là Đoàn ghép khách lẻ, GST sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ Đoàn (15 
khách người lớn trở lên) thì Đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng dưới 15 khách, 
công ty sẽ có trách nhiệm thông báo khách trước ngày khởi hành 4 ngày và sẽ thỏa thuận 
lại ngày khởi hành mới, hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền khách đăng ký trước đó. 
- Quý khách mang 2 quốc tịch hoặc Travel Document vui lòng thông báo với nhân viên bán 
tour ngay thời điểm đăng ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy tờ có liên quan (nếu có). 
- Quý khách chỉ mang thẻ xanh (thẻ tạm trú tại nước ngoài) và không còn hộ chiếu Việt 
Nam còn hiệu lực thì không đăng ký du lịch sang nước thứ ba được. 
- Đối với khách hàng hơn 75 tuổi trở lên, Quý khách và gia đình cam kết đảm bảo tình trạng 
sức khoẻ để có thể tham gia tour với công ty khi đăng ký và phải có người thân dưới 60 tuổi 



 
 

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN DU LỊCH 

THẬT THÚ VỊ VÀ VUI VẺ 

(đầy đủ sức khỏe) đi theo. 
- Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân (như hình 
ảnh, thông tin giấy tờ trong bản gốc bị mờ, không rõ ràng, passport hết hạn, không đúng 
quy định,tiền án, tiền sự, trốn thuế của nhà nước ..…), GST sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ 
không hoàn trả tiền tour. 
- Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan, khách sạn, có thể thay đổi cho 
phù hợp, tuy nhiên tổng số điểm tham quan vẫn đảm bảo đầy đủ. 
- Trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi: Nếu đi cùng bố/mẹ phải mang theo giấy khai sinh có dấu 
mộc đỏ, nếu không đi cùng bố/mẹ phải mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của chính 
quyền địa phương. 
- Nếu Visa Quý khách được Lãnh Sự Quán cấp mà khách hủy tour thì Visa mặc định Lãnh 
Sự Quán sẽ huỷ đồng thời khách sẽ chịu phí hủy theo “Điều Kiện Hủy Phạt”. 
- Quý khách đăng ký tour theo nhóm khách hoặc gia đình, nếu 1 trong số các thành viên bị 
từ chối Visa, các thành viên còn lại vẫn phải tham gia tour, nếu hủy tour sẽ áp dụng điều 
kiện hủy phạt . 
- Thông thường việc cấp Visa là đúng ngày, tuy nhiên có thể bị kéo dài trễ từ 1–3 ngày so với 
với ngày đi là do xét duyệt của Lãnh Sự Quán, khi đó chúng tôi sẽ báo với Quý khách (nếu 
có) để sắp xếp lại ngày đi, mong Quý khách thông cảm. 


