MỘT HÀNH TRÌNH HAI ĐIỂM ĐẾN

Tour Code: JKKE10-ICN-NRT/FG
Lịch trình: Tokyo – Kyoto – Seoul – DMZ Nami
Thời gian: 10 ngày / 9 đêm
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô đời mới
Khởi hành: 30/08/2018
NGÀY 01: HÀ NỘI – SEOUL – TOKYO

Tiêu chuẩn GoldenTour:
- Ăn nghỉ khách sạn tiêu chuẩn quốc tế - Quản lý đoàn suốt tuyến
- Bảo hiểm quốc tế 24/24h mức
630.000.000 vnđ bao gồm cả hành lý

(Ăn trên máy bay)

19h30. Xe và hướng dẫn viên của đón quý khách và đưa ra sân bay Nội Bài đáp chuyến bay
từ Hanoi đi Narita transit qua Incheon Korea. Quý khách nghỉ đêm trên máy bay.
Chuyến bay KE 680-701 (22h50-05h05-11h35’).
NGÀY 02:
TOKYO
(Ăn sáng MB, trưa, tối)
11h35: Xe và HDV địa phương đón đoàn tại sân bay Quốc tế Narita đưa đoàn đi Tokyo Thủ đô của Đất nước Mặt trời mọc Nhật Bản.
Ăn trưa tại nhà hàng.
Quý khách tham quan Đền thờ Asakussa Kannon – Ngôi đền thờ cổ nhất tại Tokyo, đây
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cũng là nơi mua sắm đồ lưu niệm tuyệt vời với những lối đi xinh đẹp. Đoàn thăm quan tháp
truyền hình Tokyo Tower ( chụp hình dưới chân tháp).
Xe đưa quý khách tới thăm khu vui chơi giải trí và mua sắm Akihabara và Shinjuku.
Quý khách ăn tối tại nhà hàng và về khách sạn nghỉ đêm.
Khách sạn Sunshine City Prince Hotel 3* hoặc tương đương.
NGÀY 03:
TOKYO- KAWAGUCHI
(Ăn sáng, trưa, tối)
07h30: Quý khách ăn sáng tại khách sạn.
Xe đưa quý khách khởi hành thăm Cung điện Hoàng
Gia- nơi ở và làm việc của gia đình Hoàng gia Nhật
Bản.
Sau bữa trưa: Đoàn khởi hành đến Kawaguchi – thăm
quan Núi Phú Sĩ (Nếu thời tiết đẹp, quý khách sẽ
được lên trạm số 5, ngắm nhìn đỉnh Núi Phú Sĩ lấp
lánh chỏm tuyết bạc trong nắng hoàng hôn.) – biểu
tượng của đất nước Nhật Bản- là đỉnh núi lửa đang
hoạt động và cao nhất Nhật Bản - cao 3776m và được
bao phủ bởi 5 hồ bao quanh núi Phú sĩ.
Nghỉ đêm tại Kawaguchiko Park Hotel 3* hoặc tương đương.
NGÀY 04: KAWAGUCHIKO – HAMAMATSU – NAYOGA (Ăn sáng, trưa, tối)
Ăn sáng tại khách sạn. Xe đón đoàn khởi hành đi Hamamatsu. Thăm quan hồ Hamana.
Đoàn khởi hành về Nagoya. Thăm quan và chụp ảnh tại lâu đài Nagoya Castle, thăm bảo
tàng Toyota Museum.
Đoàn tự do mua sắm tại trung tâm Sakae.
Ăn tối và nghỉ đêm tại Nagoya – Sunroute Plaza Hotel 3* hoặc tương đương.
NGÀY 05: NAGOYA – KYOTO – TOKYO
(Ăn sáng, trưa, tối)
Ăn sáng tại khách sạn: đoàn khởi hành đi Kyoto:
Thăm quan ngôi chùa Phật giáo Chùa Thanh Thuỷ
Kiyomizu - là một trong những điểm tham quan nổi
tiếng nhất của thành phố. Đền Heian Shrine.
Sau bữa trưa Quý khách đáp chuyến tàu Shinkansen
từ Kyoto về Tokyo.
Ăn tối nghỉ đêm tại Tokyo - Sunshine City Prince
Hotel 3* hoặc tương đương.

NGÀY 06: TOKYO – SEOUL

(Ăn sáng, trưa, tối)
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Sau khi ăn sáng tại khách sạn, xe đưa đoàn ra sân
bay đáp chuyến bay đi Seoul – Hàn Quốc Chuyến bay KE706 (09h25 – 11h50)
Đến Seoul xe đón đoàn đi ăn trưa.
Chiều đoàn thăm quan:, Bảo tàng dân gian quốc
gia, Nhà Xanh-Phủ Tổng Thống. Tự do mua sắm
hàng hoá tại cửa hàng miễn thuế.
Ăn tối nghỉ đêm tại Seoul.
NGÀY 07: SEOUL
(Ăn sáng, trưa, tối)
Sau khi ăn sáng tại khách sạn. cung điện Gyeongbok - Đây là nơi ở chính của Hoàng gia
trong suốt vương triều Chosun (1392-1910). Cung điện này có 7225 phòng với thiết triều
nguy nga, những sảnh đường tao nhã. Điện Gyeongbok được coi là công trình nghệ thuật
nổi tiếng có phong cách và kiến trúc độc đáo và đẹp nhất Seoul,
12h00: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng.
Chiều đoàn thăm quan: Làng truyền thống Hàn Quốc – Namsan Hanok. Korea Ginseng
Center – trung tâm mua bán & cung cấp các loại nhân sâm thượng hạng của Hàn Quốc.
Korea Cosmetic Shop – nơi giới thiệu & bày bán các loại mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc.
Ăn tối nghỉ đêm tại Seoul.
NGÀY 08: SEOUL – EVERLAND
(Ăn sáng, trưa, tối)
Ăn sáng tại khách sạn, đoàn tự do mua sắm tại chợ đầu mối Dongdaemon hoặc khu phố đi
bộ Myeongdong
12h00: đoàn ăn trưa.
Chiều đoàn thăm công viên Everland - công viên ngoài trời xếp thứ 5 trong top 10 công
viên lớn nhất thế giới.
Đoàn ăn tối nghỉ đêm tại Seoul.
NGÀY 09: SEOUL – ĐẶC KHU DMZ – ĐẢO NAMI
(Ăn sáng, trưa, tối)
Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn đi thăm Khu vực Phi
Quân Sự DMZ - vùng biên giới Nam – Bắc Triều
Tiên, nơi còn lại duy nhất trên thế giới chia cắt một
dân tộc thành hai nhà nước và cũng là điểm nóng
căng thẳng nhất thế giới hiện nay.
Đoàn thăm Đường hầm số 3 do quân đội Bắc Triều
Tiên đào xuyên qua biên giới Nam – Bắc trong
cuộc chiến tranh Triều Tiên những năm 1950, Đài
quan sát Doza - nơi gần nhất có thể nhìn sang đất
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Bắc Triều Tiên, Nhà ga Dorasan - nơi gửi gắm ước mơ thống nhất hai miền Nam – Bắc qua
những chuyến tàu xuyên lục địa.
Quý khách sẽ cảm nhận nỗi đau chia cắt, ly tán của người dân Hàn Quốc cũng như Triều
Tiên và sẽ càng thấy tự hào và biết ơn cha anh chúng ta đã hy sinh xương máu để có nước
Việt Nam thống nhất ngày hôm nay.
Ăn trưa tại nhà hàng.
Chiều đoàn khởi hành thăm quan Đảo Nami - nơi ra đời của nhiều bộ phim truyền hình nổi
tiếng của Hàn Quốc đang làm dấy lên cơn sốt nghệ thuật thứ bảy tại các nước CHÂU Á và
thế giới như: "Bản Tình Ca Mùa Đông"....
Ăn tối nghỉ đêm tại Seoul.
NGÀY 10 : SEOUL – HÀ NỘI
(Ăn sáng, trưa)
Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn thăm quan Bảo tàng Tảo Biển, Cửa hàng red pine oil – nơi
trưng bày và bán các sản phẩm được làm từ cây thông đỏ chuyên trị bá bệnh nổi tiếng Hàn
Quốc.
Đoàn ăn trưa tại nhà hàng.
Chiều: Korea Garden nơi cung cấp Nấm linh chi và Sâm tươi chính hiệu Hàn Quốc. Tự do
mua sắm đến giờ ra sân bay.
Đoàn đáp chuyến bay KE 679 (18h45 – 21h30).
Đến Nội Bài xe đưa đoàn về điểm hẹn ban đầu chia tau đoàn kết thúc chuyến đi.

KINH PHÍ TRỌN GÓI: 54.900.000VND/ KHÁCH
( Áp dụng cho đoàn từ 16 khách trở lên)
Kinh phí trên đã bao gồm các tiêu chuẩn:
- Visa nhập cảnh Hàn Quốc, Nhật Bản
- Vé máy bay quốc tế + phụ phí an ninh hàng không ( Korean Airlines)
- Lệ phí sân bay quốc tế hai nước.
- Khách sạn đạt tương đương 3 sao tiêu chuẩn quốc tế (phòng 2 người – trong trường hợp
đoàn khách lẻ người sẽ bố trí phòng 3 người / 3 giường); Quý khách đăng ký lẻ trong
trường hợp không ghép ở cùng được, Quý khách phải chịu chi phí phòng đơn 40 USD/
đêm.
- 01 chặng tàu Shinkansen từ Kyoto - Tokyo
- Các bữa ăn theo chương trình (bữa ăn món ăn đặc biệt Hàn Quốc/ Nhật Bản (S= Ăn Sáng,
T=Ăn Trưa, C=Ăn Tối). Các bữa ăn tại khách sạn hoặc nhà hàng.
- Xe ô tô du lịch máy lạnh đời mới tại tại Việt Nam và nước ngoài.
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-

Bảo hiểm du lịch AIG – SOS có giá trị bảo hiểm trên toàn cầu 24h/24h
Hướng dẫn viên tiếng Việt nhiệt tình – chu đáo – trung thực suốt tuyến từ Việt Nam
Vé thắng cảnh (vào cửa 1 lần).
Chi phí dịch thuật công chứng giấy tờ trình đại sứ quán.
Hoá đơn VAT

Không bao gồm:
- Hộ chiếu, Chi phí cá nhân, đồ uống, hành lý quá cước, tiền điện thoại, giặt là
- Tiền Tip cho lái xe và hướng dẫn Hàn Quốc (~ 7USD/ 1 người/ ngày)
Trẻ em:
- Trẻ em TỪ 2- dưới 12 tuổi tính 90% (không chiếm giường, ngủ chung cùng cha mẹ, có ăn
như nguời lớn).
- Trẻ em 12 tuổi trở lên tính như người lớn.
- Trẻ em cần có hộ chiếu hoặc đi cùng hộ chiếu với bố mẹ tuân theo quy định về thủ tục xét
duyệt như hướng dẫn
Lưu ý:
- Kinh phí trên áp dụng cho khách hàng mang hộ chiếu Việt nam (hộ chiếu có giá trị 6
tháng). Khách mang hộ chiếu nước ngoài, vui lòng kiểm tra lại.
- Chương trình trên có thể thay đổi về thời gian và lịch trình, nhưng vẫn đảm bảo các điểm
thăm quan như trên.
- Vé máy bay theo lịch trình cả đoàn, nếu có sự thay đổi sau khi xuất vé, vé sẽ không còn giá
trị. Giờ giấc cuối cùng phụ thuộc vào hãng hàng không.
- Các phần dịch vụ không sử dụng đến mà không báo trước khi đăng ký sẽ không được hoàn
lại.
- Chi phí xét duyệt thủ tục visa, phí bảo lãnh visa sẽ không được hoàn lại nếu Cơ quan Xuất
nhập cảnh Hàn Quốc và Nhật Bản từ chối cấp visa (100 USD/ 02 nước)
- Để được xét duyệt visa thuận tiện nhanh chóng, Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng
dẫn (kèm theo)
- Mọi giấy tờ gốc và tiền đặt cọc (nếu có) của Quý khách sẽ được hoàn lại nguyên vẹn ngay
sau khi Quý khách trở về Việt Nam và lên trình diện cơ quan hữu quan đầy đủ.
- Ngày khởi hành chính xác của sẽ căn cứ vào tình trạng xét duyệt visa của Đại Sứ Quán.
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