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CHƯƠNG TRÌNH HÀN QUỐC: JEONJU – JEJU – SEOUL (7 NGÀY/ 6 ÐÊM)
OCT 24-30/2017

• Ngày 24/10 (Thứ Ba: D) :
Seoul-Jeonju: HDV có mặt tại sân bay Incheon (KE724 14:15). Di chuyển đến thành phố Jeonju. Ăn tối & check-in
khách sạn.
• Ngày 25/10(Thứ Tư: B-L-D) Jeonju-Jeju
Sau khi đểm tâm, check-out khách sạn
 Ði thăm bảo tàng giấy Hanji
Nghệ thuật gấp giấy thủ công Hàn Quốc nằm trong danh sách Top 20 Đặc trưng Văn hóa Hàn Quốc, và có tuổi
thọ tối đa đến 8000 năm. Theo các tài liệu lưu truyền tới ngày nay, đồ vật được làm từ giấy Hanji có thể bền hơn
lụa 500 năm và các hoa văn, đường nét có thể được hiển thị rõ ràng dù 1,000 năm đã trải qua. Đây cũng là lý do
chính cho sự ra đời của bảo tàng giấy Hanji.

+ Không gian tương lai của nghệ thuật truyền thống Hanji
+ Trải nghiệm làm giấy:

 Thăm làng cổ Jeonju
Jeonju là một thành phố trực thuộc tỉnh Jeollabuk, nằm ở miền Trung Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul gần 3 giờ đi
xe. Đây là một trung tâm du lịch quan trọng và nổi tiếng, với ẩm thực đặc sắc, cùng những công trình kiến trúc
lịch sử và các lễ hội. Trong bài viết này, mình giới thiệu một phần của ngôi làng cổ Hanok. Đây cũng là nơi nổi
tiếng với món cơm trộn trứ danh.
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- Vẻ đẹp cổ truyền:

Vẻ đẹp hiện đại pha lẫn cổ trang: thường xuất hiện trong các bộ phim tinh yêu lãng mạn của Hàn quốc

Sau Ăn trưa di chuyển đến sân bay Gwangju để bay đến Jeju
Thăm Đá đầu rồng Thưởng thức chương trình show đặc sắc Showking Fantasy show (http://theshowking.com).
Ăn tối & check in khách sạn
• Ngày 26/10(Thứ Năm: B-L-D): Jeju
Ăn sáng tại hotel. Đón ánh mặt trời đầu tiên tại đỉnh Seongsan. Thăm làng dân tộc Seongeup độc đáo
Ăn trưa Đi qua “ con đường huyền bí” , quý khách sẽ được trải nghiệm cảm giác “kỳ bí” khi xe lên dốc , tắt máy mà
vẫn chạy !! Thăm thác Cheonjiyeon/ chùa Yackcheonsa/ Tham quan bãi cột đá Jusangjeolli.
Xem xiếc thật hấp dẫn (đã được du khách các đoàn khen ngợi rất nhiều)
• Ngày 27/10(Thứ.sáu B-L-D): Jeju-Seoul
Ăn sáng & check out khách sạn. Di chuyển đến sân bay Jeju để bay về Seoul
Thăm quan nhà đài KBS Ăn trưa Thăm thành Hwaseong ở Suwon (di sản văn hóa được UNESCO công nhận)
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 Thành Hwaseong Suwon:
Là một thành cổ tọa lạc tại Suwon, Hàn Quốc, cách Seoul 30 km. Pháo đài này được xây dựng từ 1794 đến 1796.
Vua Triều Tiên Chính Tổ đã cho xây dựng pháo đài để vinh danh và chứa những di vật của cha mình là Trang
Hiến Thế Tử - người đã bị vua cha là Triều Tiên Anh Tổ buộc tử. Pháo đài này được UNESCO công nhận là di
sản thế giới năm 1997. Thành cổ rất đẹp với những viên đá lát tường từ thời xa xưa.
 Trải nghiệm: Tắm xông hơi, sauna truyển thống hàn quốc tại Dragon Hillspa (chúng tôi đặc biệt thêm hoạt
động với kỳ tour này lần đầu tiên)
Sau đó về hotel nghỉ ngơi, thư giãn thật… thoải mái!
• Ngày 28/10(Thứ Bảy B-L): Seoul
Ăn sáng & đi mua sắm tại Sâm chính phủ- Cửa hàng mỹ phẩm
Ăn trưa xong Tham gia làm thử kim chi, cơm cuộn và mặc Hanbok
Tham quan nóc nhà Seoul Lotte World Tower Seoul Sky (từ tầng 117 đến tầng 123). Ăn tối và thăm quan tự do tại trung
tâm thương mại Lotte. Buổi tối nay quý khách sẽ tự chủ động, vì Lotte rất là… hấp dẫn với Food Court, trên ngàn món
ăn tự chọn, quý khách có thể… thưởng thức tùy ý, sau 6pm sẽ… on sale, rất thích thú!!
• Ngày 29/10(Chủ nhật- B-L-D): Seoul
Ăn sáng Đi thăm làng Pháp Petite France (http://www.pfcamp.com). Ăn trưa Thăm đảo Nami (Nami Island). Mua sắm
tại trung tâm thương mại miễn thuế Donghwa.
• Ngày 30/10 (Thứ Hai-B-D):
Ăn sáng & check out khách sạn
Cung điện Gyoengbok & Bảo tàng dân tộc quốc gia Hàn Quốc Quảng trường Gwanghwamun/ Suối Cheongye Ăn trưa
Tự do mua sắm tại Myongdong
Di chuyển đến sân bay – Kết thúc chuyến tham quan
Quý khách về lại USA sẽ khởi hành chuyến bay KE lúc 8pm, đến SFO là 2:20pm cùng ngày
Quý khách về SGN , sẽ đi KE 685 lúc 7pm , đến SGN là 10:35pm cùng ngày.
Tất cả các quý khách từ những thành phố khác, xin liên lạc với chúng tôi để có một lịch trình phù hợp.
Giá tour :
1. Tour Japan – Hàn quốc 14 ngày (17/10 – 30/10) 3975$/pax/ twin room bao gồm: (quý khách có trẻ em hoặc ở
phòng single xin liên lạc với chúng tôi)
- vé máy bay international từ SFO- NRT-KIX-ICN-SFO hãng Korean Air- vé nội địa Seoul- Jeju – Seoul
- Hotel 4*- Các bữa ăn trong chương trình có ghi chú rõ ràng.
- Tour, các show, xiếc, vé vô cửa các nơi tham quan.( ngoài những điều khoản này, các chi phí khác sẽ không baogồm)
2- Hàn Quốc (không đi Japan), sẽ khởi hành từ ngày 23/10 và chấm dứt ngày 30/10
Giá 2375$/pax/twin, cũng bao gồm những điều trên. Quý khách muốn đi thêm SGN, rất tiện lợi + 200 $ ( chưa tính visa
Đặc biệt : quý khách đã đi Hàn Quốc với chúng tôi những chuyến khác, có thể tham gia lần này với 4 ngày đầu + về VN
Xin gọi Cadao để được tính giá tour thich hợp.
Chúng tôi khuyến khích quý khách nên mua TRAVEL INSURANCE của Travel Guard.
Trong trường hợp quý khách phải cancel last minute, hãng bảo hiểm sẽ bồi hoàn thỏa đáng.

Kính chúc quý khách thật nhiều sức khỏe để chúng ta có những ngày du lịch thật an toàn , vui vẻ và đầy thích thú !
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