
 
 

Kính gửi quý khách chương trình tham quan du lịch & nghỉ dưỡng 

  

SEOUL – NAMI – ELYNSIAN – LOTTE WORLD 
 

(Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm – Phương tiện: Máy bay, Ôtô) 



  

Tháng 2 là thời điểm Hàn Quốc cuối đông, những cơn “mưa” tuyết dần thưa, xen vào ánh nắng lấp ló âm 

ấm. Khoảng không trắng xóa, u tối những ngày đông lạnh lẽo tan biến, nắng trải dài trên nền trắng, bầu 

trời xanh hơn, trong hơn bao giờ hết. Cái vẻ đẹp này không một thước phim, một tấm hình nào thể hiện 

trọn vẹn, chỉ có thể cảm nhận bằng mắt, bằng da bằng thịt.  

 

Cùng trải nghiệm Hàn Quốc cuối đông đầy lãng mạn này nhé: 

Các điểm nổi bật trong chương trình: 

 Khu trượt tuyết Elysian - tận hưởng thiên nhiên phủ đầy tuyết trắng, trải nghiệm môn thể thao 

trượt tuyết trên đường trượt. 

 Lotte World – là công viên giải trí chủ đề trong nhà lớn nhất, hiện đại bậc nhất Hàn Quốc 

 Đảo Nami – là điểm nhấn vô cùng nổi bật tại Hàn Quốc khi là phim trường đã từng xuất hiện 

trong bộ phim “Bản tình ca mùa Đông” đình đám. Mùa đông hòn đảo khoác lên mình lớp tuyết 

trắng xóa. Giữa khung cảnh như chốn thần tiên này bạn có thể tìm được cho mình những bức ảnh 

đẹp như tranh vẽ đến mức “vô thực”. 

 Cung điện Gyeongbokgung - được xây dựng dưới triều đại Joseon, kiến trúc cực đẹp 

 Tháp NamSan – ngắm toàn cảnh thủ đô Seoul, gắn khóa tình yêu với người mình thương 

 Trường đại học Ehwa – Trường đại học nữ sinh lớn nhất châu Á và thế giới, nơi đào tạo ra nhiều 

vị lãnh đạo nữ của Hàn Quốc. 

 Trải nghiệm làm Kim pắp, mặc Hanbok 

 Cửa hàng tinh dầu thông đỏ, nhân sâm – đặc sản đặc biệt của Hàn Quốc không thể bỏ lỡ 

 Chợ đêm Myeongdong, Hongdae thưởng thức đặc sản ẩm thực đường phố Hàn Quốc, cũng như 

thiên đường shopping quần áo thời trang “siêu sịn” 

 

  



  

Chương trình chi tiết: 

ĐÊM 01: SÀI GÒN – SEOUL       (Nghỉ đêm trên máy bay) 
 

Tối: Quý khách có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất ga đi quốc tế. Trưởng Đoàn hướng dẫn làm thủ tục 

check in chuyến bay VJ864 SGN - ICN đi Hàn Quốc (Nghỉ đêm trên máy bay). 

Quý khách cần có: 

Xác nhận vaccine 2 mũi bất kỳ 

NGÀY 01: SEOUL – NAMI – TRƯỢT TUYẾT ELYSIAN                                (Ăn sáng nhẹ, trưa, tối) 
 

Sáng: Đoàn đáp sân bay Incheon. Xe và HDV đón đoàn đi ăn sáng sau 

đó bắt đầu chuyến tham quan đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. 

 Đảo Nami – là điểm nhấn vô cùng nổi bật tại Hàn Quốc khi là 

phim trường đã từng xuất hiện trong bộ phim “Bản tình ca mùa 

Đông” đình đám. Mùa đông hòn đảo khoác lên mình lớp tuyết 

trắng xóa. Giữa khung cảnh như chốn thần tiên này bạn có thể 

tìm được cho mình những bức ảnh đẹp như tranh vẽ đến mức 

“vô thực”. 

 Khu trượt tuyết ELYSIAN GANGCHON – hệ thống khu giải trí 

phức hợp nằm trong khung cảnh hoành tráng của vùng núi 

TỈNH GANGWONDO. Quý khách có thể tận hưởng cảm  giác thú 

vị trước thiên nhiên bao phủ tuyết trắng, lưu lại các bức ảnh 

kỷ niệm mùa tuyết rơi và trải nghiệm môn thể thao trượt tuyết 

trên đường trượt (Không bao gồm phí thuê đồ, dụng cụ trượt ) 

 Tháp NamSan – tọa lạc trên núi Namsan mang đến cho du 

khách những góc nhìn toàn cảnh thủ đô, cùng gắn khóa tình 

yêu và chụp ảnh cực đẹp. (Thang máy lên đỉnh tháp tự túc)  

Tối: Nghỉ đêm tại khách sạn, tự do khám phá Seoul về đêm: ăn quán lều như trong phim Hàn hay chợ 

hải sản 

  



  

 

NGÀY 02: SEOUL -  LOTTE WORLD      (Ăn sáng, trưa, tối) 
 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau đó khởi hành đi 

tham quan & mua sắm: 

 Cửa hàng mỹ phẩm nội địa Hàn Quốc 

 Làm Kimchi – mặc đồ Hanbok là một trải nghiệm nên có tại 

xử sở xinh đẹp này, Quý khách sẽ được tự tay chuẩn bị nguyên 

vật liệu, thực hiện món ăn truyền thống nổi tiếng bậc nhất này. 

Cũng như được mặc lên mình bộ đồ Hanbok, hóa than làm cô 

nàng/anh chàng Hàn xinh xắn. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương, tham quan: 

 Lotte World – Một trong những công viên trong nhà lớn nhất 

thế giới và đã thiết lập một kỷ lục Guinness với nhiều trò chơi 

phức hợp vô cùng hấp dẫn và thú vị, phù hợp với mọi lứa tuổi. 

Đây cũng là một trong những điểm đến cuối tuần của người 

Hàn. 

 Trường nữ sinh Ehwa: Đại học Nữ Ewha hay còn gọi là Đại 

học Nữ giới Hoa Lê (Ewha Womans University) là trường đại 

học tư thục dành riêng cho nữ giới lớn nhất Hàn Quốc và cả 

thế giới. Trường có nhiều kiến trúc độc đáo, lạ mắt, khuôn 

viên rộng nhiều cảnh quan hấp dẫn. 

Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương, tự do khám phá Seoul về đêm. 

  



  

NGÀY 03: CITY SEOUL                                                                        (Ăn sáng, trưa, tối) 
 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Đoàn tham quan mua sắm: 

 Cửa hàng nhân sâm Chính Phủ, miễn thuế Shilla 

 Cửa hàng tinh dầu thông đỏ – quốc bảo thứ 2 của Hàn Quốc 

& cửa hàng nông sản sạch. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương và tiếp tục 

tham quan: 

 Cung điện Gyeongbokgung (Cảnh Phúc Cung) – cung điện 

nằm ở phía bắc của thủ đô Seoul,  được xây dựng vào năm 

1395 dưới triều vua Taejo, kiến trúc cực đẹp.  

 Bảo tàng Dân gian Hàn Quốc là nơi trưng bày các vật dụng 

trong đời sống hàng ngày và văn hóa dân gian của người Hàn 

Quốc từ thời cổ đại đến nay.  

 Blue House – tọa lạc tại trung tâm thủ đô Seoul. Đây là nơi 

sinh sống và làm việc của Tổng Thống đương nhiệm Hàn 

Quốc (chụp hình bên ngoài) 

Tối: Dùng buổi tối tại nhà hàng địa phương. Tự do khám phá Seoul 

về đêm, Quý khách có thể ghé Chợ Myeongdong: tham quan, mua 

sắm. Chợ Myeong-dong mang đến những trải nghiệm mua sắm hấp 

dẫn nhất tại Seoul. Đứng tại 1 quán ăn, hít hà những món ngon 

đường phố trong thời tiết lạnh lạnh của mùa đông cũng là một trải 

nghiệm thú vị mà du khách nên thử 

NGÀY 04: SEOUL  –  SÀI GÒN         (Ăn sáng) 
 

Sáng: Quý khách làm thủ tục trả phòng, dùng bữa sáng sau đó tham quan: 

 Ghé siêu thị Myengpum mua sắm những món quà về cho người than và gia đình sau một chuyến 

đi dài tại xứ sở Kim Chi. 

Đoàn di chuyển ra sân bay, làm thủ tục đáp chuyến bay về Sài Gòn trên chuyến bay VJ863 lúc 10:50. Về 

đến sân bay Tân Sơn Nhất đoàn làm thủ tục nhập cảnh, nhận lại hành lý cá nhân. Trưởng đoàn nói lời 

chào tạm biệt quý khách và hẹn gặp lại. 

Lưu ý: Một số điểm tham quan cũng như thứ tự và chi tiết chương trình có thể được sắp xếp cho phù 

hợp với tình hình khách quan (thời tiết, giao thông,…) nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ. 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ & BỔ ÍCH ! 



  

HÀN QUỐC 

TẾT 2023 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH (VNĐ) 

 

 

CHUYẾN BAY NGƯỜI LỚN 

(Từ đủ 11 tuổi) 

TRẺ EM 

(Đủ 2 tuổi - dưới 11 tuổi) 

EM BÉ 

(Dưới 2 tuổi) 

Ngủ chung giường người lớn 

TẬP TRUNG Ở SÂN BAY TỐI CÙNG NGÀY LÚC 19:30 

15, 22/02/2023 SGN – ICN: VJ864 

22:15 – 05:45 

ICN - SGN: VJ863 

10:50 – 14:55 

16.990.000 16.290.000 4.990.000 

01,08,15/03/2023 
 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

 Vé máy bay khứ hồi SÀI GÒN – SEOUL – SÀI GÒN hãng hàng không VIETJET AIR, hành lý 07kg 

xách tay + 20kg ký/khách. 

 Bao gồm các khoản thuế, phí và phụ phí phi trường, dịch vụ tại sân bay: soi chiếu an ninh, dịch 

vụ phục vụ khách hàng, bãi đỗ,...  

 Khách sạn 4, 5**** Hàn Quốc: Ibis Youngsan, Fair Field Marriott The Recentz Hotel, The Shilla... 

hoặc khách sạn tương đương, tiêu chuẩn 2 người/phòng, khách đi lẻ ghép phòng 3 hoặc phụ thu 

(nếu có) 

 Các bữa ăn chính theo văn hóa người Hàn như chương trình (các bữa ăn có thể thay đổi phù hợp 

với tuyến điểm tuy nhiên vẫn đảm bảo đủ số lượng và chất lượng bữa ăn tương đương hoặc hơn): 

mì udon, gà nướng, lẩu nấm, buffet nướng, cá nướng, thịt xào, canh sườn,... 

 Visa nhập cảnh Hàn Quốc (cập nhật 17/06/2022: visa rời giấy A4, sử dụng 01 lần theo 

tour) 

 Phục vụ 01 chai nước suối/khách/ngày trên xe và 01 chai nước suối trong khách sạn 

 Xe ôtô máy lạnh, đời mới, siêu sang vận chuyển hành khách suốt tuyến 

 Vé tham quan 1 lần các điểm có trong chương trình. 

 Bảo hiểm du lịch quốc tế 

 Trưởng đoàn Việt Nam và HDV địa phương phục vụ suốt tuyến theo chương trình. 

 Quà tặng: nón du lịch 

  



  

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

 Chi phí cá nhân, hành lý quá cước, đie ̣n thoại, gia ̣ t ủi, tham quan ngoài chương trình. 

 Tips cho tài xé địa phương và hướng dãn viên: 40 usd/khách/tour 

 Phụ thu phòng đơn (néu có – dành cho khách muốn ngủ một mình một phòng): 350$/tour. 

 Đói với khách quóc tịch nước ngoài: 

 Phí làm visa tái nhập Việt Nam 

 Phí khai Giấy phép du lịch điện tử (Electronic Travel Authorization - eTA) 

 Xác nhận tiêm ngừa Vaccine Covid-19 đã tiêm đủ 2 mũi trở lên (Thông tin tiêm chủng phải khớp 

với Hộ Chiếu).  

 Chi phí dời ngày, đổi chặng, nâng hạng vé máy bay. Trường hợp Quý khách không sử dụng chặng 

đi của vé đoàn theo tour, các chặng nội địa và quốc tế còn lại sẽ bị hủy hoặc không sử dụng chặng 

về cũng không được hoàn do điều kiện của hãng Hàng Không. 

 Trong trường hợp Quý khách chỉ mua land tour và có giờ bay không trùng với giờ bay của đoàn: 

Quý khách vui lòng tự túc để nhập đoàn ngày đến và tự túc ra sân bay ngày về. 

 Trường hợp khách dương tính tại Hàn, chi phí điều trị, và cách ly khách sẽ tự chi trả khoảng 100-

150$/ngày. 

Lưu ý: Nếu Quý Khách có nhu cầu tách đoàn, vui lòng thông báo cho nhân viên bán tour ngay tại thời 

điểm đăng ký tour, Quý khách sẽ thanh toán thêm chi phí là 4.000.000vnđ/khách/ngày 

GIÁ VÉ TRẺ EM 

 Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn (Không có chế độ giường riêng) 

 Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi: 95% giá tour người lớn (Không có chế độ giường riêng) 

 Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi: 100% giá tour người lớn (Có chế độ giường riêng) 

 Trẻ em đủ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn 

QUY ĐỊNH MUA TOUR & THANH TOÁN 

 Đóng tiền đặt cọc tour 9,000,000 VNĐ/khách (bao gồm phí visa + vé máy bay) 

 Hoàn tất thanh toán tiền tour trước 15 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật) so với ngày khởi hành 

(trường hợp quý khách bị lãnh sự quán báo rớt Visa sau khi đã đóng hết tiền tour, Công ty sẽ 

hoàn trả lại đầy đủ tiền tour theo đúng quy định). 

 Khách đã có visa, chúng tôi sẽ trừ lại 1.000.000 vnđ/khách.  

 Khách quốc tịch nước ngoài phụ thu 50$ tùy nước 

 Trường hợp quý khách bị từ chối cấp visa:  

 Chi phí không hoàn lại là 2.500.000 VNĐ/khách, Áp dụng Quý khách book tour và nộp hồ sơ 

trước 30 ngày tour khởi hành (chưa xuất vé máy bay) (không tính thứ 7, chủ nhật)   



  

 Chi phí không hoàn lại là 4.000.000 VNĐ/khách, Áp dụng Quý khách book tour và nộp hồ 

sơ sau 30 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật) cho đến ngày tour khởi hành. (Do các khoản đã 

chi trả như: Hoàn vé máy bay; dịch thuật; thư bảo lãnh; lệ phí visa…) 

 Đối với từng trường hợp cụ thể, khách có thể được yêu cầu đặt cọc (ký quỹ) từ 10.000 USD – 

15.000 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”. 

 Công ty sẽ hướng dẫn thủ tục visa, cách điền các mẫu đơn visa, đăng ký ngày nộp hồ sơ, quý khách 

vui lòng cung cấp đúng và đủ theo yêu cầu của bộ phận visa để đảm bảo kết quả visa của quý 

khách được thuận lợi. 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR 

 Hủy tour sau khi đăng ký phí phạt = 85% tiền cọc  

 Hủy tour trước 10 ngày phí phạt = 75% tổng giá tour  

 Sau thời gian trên phí phạt = 100% tổng giá trị tour  

 Thời gian hủy chuyến du lịch được tính cho ngày làm việc, không tính Thứ Bảy, Chủ Nhật & các 

ngày Lễ, Tết 

 Hủy tour trường hợp khách đã có visa – Công ty sẽ giữ hộ chiếu 3 tháng (thời hạn hiệu lực của 

visa) hoặc đóng dấu hủy visa trước khi trả hộ chiếu cho khách. 

LƯU Ý THÔNG TIN VỀ TOUR 

 Quý khách vui lòng xem kỹ chương trình, giá tour, phàn bao gòm và không bao gòm được lie ̣t kê 

chi tiét trong chương trình hoặc tham khảo trực tiếp từ nhân viên kinh doanh trước khi đăng ký 

tour 

 Quý khách đăng ký chương trình tham quan du lịch thuần túy, suốt chương trình Quý khách 

không được tách đoàn 

 Hộ chiếu phải còn hạn trên 06 tháng so với ngày kết thúc tour và có đầy đủ chữ ký, dấu mộc đỏ 

của cơ quan chức năng cấp hộ chiếu, hình ảnh không bị hư hỏng, mờ nhòe, thông tin đầy đủ, dù 

còn hạn sử dụng nhưng nếu hình ảnh bị mờ nhòe, vẫn không được xuất hay nhập cảnh .....  

 Đối với khách mang quốc tịch nước ngoài vui lòng mang theo Visa nhập cảnh Việt nam còn hạn 

sử dụng tính đến ngày khởi hành và những loại giấy tờ khác nếu có khi đăng ký và đi tour. Nếu 

khách hàng làm visa tái nhập, ngày đi tour mang theo 2 tấm hình 4x6 phông trắng.  

 Quý khách chỉ mang thẻ xanh (thẻ tạm trú tại nước ngoài) và hộ chiếu Việt Nam không còn hiệu 

lực thì không du lịch sang nước thứ ba được. 



  

 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.  

 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất điểm tham quan trong các trường hợp: các điểm 

tham quan bị đóng cửa mà không được báo trước, kẹt xe hoặc do quý khách dừng lại một điểm 

quá thời gian tham quan quy định.  

 Trẻ em dưới 15 tuổi phải có bố mẹ đi cùng hoặc người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền từ 

bố mẹ. Trẻ em dưới 11 tuổi ngủ chung giường với bố mẹ. Mỗi gia đình chỉ được kèm 1 trẻ em, trẻ 

thứ 2 đóng tiền tour như người lớn 

 Công ty không chịu trách nhiệm, sẽ không hoàn trả tiền tour nếu quý khách bị từ chối nhập cảnh 

vào Hàn Quốc cũng như từ chối xuất cảnh hoặc nhập cảnh tại Việt Nam vì lí do cá nhân hay nhân 

thân. 

 Do tính chất ghép lẻ, nếu không đủ 15 khách, Công ty sẽ dời ngày khởi hành và báo khách trước 

1 tuần. 

 Tùy theo điều kiện thực tế mà chương trình tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tuy nhiên các 

tuyến điểm vẫn đảm bảo đầy đủ. 

 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp: 

o Xảy ra thiên tai: dịch bệnh, bão lụt, hạn hán, động đất… 

o Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình… 

o Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay. 

o 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….và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác). 

 Trường hợp chỉ có 1 khách (người lớn) đi với 1 bé (dưới 12 tuổi), quý khách vui lòng đóng tiền 

tour cho Bé ngủ giường riêng. Khi đi tour vui lòng mang theo khai sinh cho bé. Trường hợp bé 

không đi cùng cha mẹ, Quý khách vui lòng đem theo giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan chức 

năng địa phương.  

 Do chi phí xăng dầu có thể tăng vào thời điểm xuất vé mà không được báo trước. Chúng tôi sẽ 

xuất trình công văn của hàng không về việc tăng phụ thu (nếu có) và xin đề nghị khách cho tăng 

giá tương ứng.  

 Quý khách từ 70 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khoẻ để đi du lịch nước 

ngoài do bác sĩ cấp và giấy cam kết sức khỏe. Yêu cầu phải có người thân dưới 60 tuổi đầy đủ sức 

khoẻ đi theo. Ngoài ra, khách trên 70 tuổi yêu cầu đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi 

tùy theo tour). 



  

 Phụ nữ mang thai (không quá 30 tuần) khi đăng ký tour, phải xuất trình sổ khám sức khỏe định 

kỳ và đảm bảo đủ sức khỏe tham gia tour với công ty khi đăng ký. Bất cứ sự cố nào xảy ra trên 

tour, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm. 

LƯU Ý VỀ TIÊM CHỦNG  - VẮC XIN 

 Các loại vắc xin được Hàn Quốc công nhận: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Novavax, 

Sinopharm, Sinovac, Kobishield, Kovacine, Kobovacs (화이자, 모더나, 아스트라제네카, 얀센, 

노바백스, 시노팜(베이징), 시노백, 코비쉴드, 코백신, 코보백스)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

HỒ SƠ XIN VISA HÀN QUỐC 

(Tất cả các giấy tờ photo trên giấy A4 – 1 mặt và đều phải sao y mới nhất) 

1. Cá nhân 

1. Hộ chiếu gốc (còn hạn trên 6 tháng tính đén ngày két thúc tour +  hộ chiếu cũ nếu có) 

2. 02 hình khổ 3,5cm x 4,5cm (nền trắng, hình chụp mới trong vòng 3 tháng gần nhất) 

3. CMND hoặc CCCD (sao y mới nhất) 

4. SHK (sao y đủ tất cả các trang mới nhất) 

5. Giấy đăng ký kết hôn (sao y - nếu vợ chồng đi cùng nhau) 

6. Giấy khai sinh (đối với trẻ em đi chung bố mẹ)  

+ Giấy ủy quyền công chứng và CMND của bố mẹ (nếu trẻ không đi chung với bố mẹ)    

2. Công việc 

Khách hàng là chủ doanh nghiệp Khách hàng là nhân viên 

1. Giấy phép kinh doanh (sao y) 

2. Thuế môn bài hoặc biên lai nộp 

thuế 03 tháng gần nhất 

3. Danh thiếp 

1. Hợp đồng lao động (sao y) 

2. Đơn xin nghỉ phép có nội dung du lịch Hàn Quốc, thời 

gian nghỉ phép đúng thời gian tour đăng ký 

3. Xác nhận mức lương 3 tháng gần nhất 

4. Bảo hiểm xã hội (bắt buộc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khách là sinh viên/học sinh 
1.   Thẻ học sinh/sinh viên (sao y) 

2.   Xác nhận sinh viên có mộc đỏ của trường 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Khách là người về hưu 
Sổ hưu hoặc quyết định hưu trí (sao y) + Sao kê tài 

khoản nhận lương 3 tháng gần nhất. 

 

 

 

 

 

3. Tài 

chính 

Sổ tiết kiệm gốc tối thiểu 120 triệu (lãnh sự xem đối chiếu, trả lại trong ngày) 

 Sổ tiết kiệm phải mở trước 1 tháng 

 Xác nhận số dư song ngữ bản gốc 

 Nếu khách có Hộ Khẩu ở HỒ CHÍ MINH trên 1 năm được miễn chứng minh tài chính 

=> Hồ sơ phải có CT07 bản góc có xác nha ̣n của phường + đánh máy 100% (Khuyén 

khích no ̣p thêm sỏ ho ̣  khảu néu còn giữ) 

4. Tài sản 

1. Giấy tờ sở hữu nhà đất (sao y - nếu có) 

2. Giấy đăng ký chủ quyền xe ô tô (sao y - nếu có) 

3. Hợp đồng cho thuê nhà (sao y - nếu có) 

5. Yêu cầu 

khác 

1. Tùy vào từng hồ sơ, khách được yêu cầu ký quỹ. Mức ký từ: 10.000 đến 15.000 

USD/Khách 

2. Sau khi có kết quả visa nếu khách không thỏa điều kiện trên, Quý khách sẽ bị hủy visa  

đồng thời chịu mức phạt theo quy định đã đề cập phía trên. 

 



  

LƯU Ý THÔNG TIN VISA 

 Update thông tin mới nhất về Visa Hàn Quốc, chỉ nhận khách có hộ khẩu từ Bình Định, Kon 

Tum trở vào Nam, và visa Hàn Quốc hiện tại ko còn visa dán mà là visa điện tử, visa rời trên 

tờ A4 như visa Đài Loan, Dubai... 

 Thời gian có kết quả visa: 14 ngày không tính thứ 7, CN 

 Thời hạn sử dụng 3 tháng tính từ ngày có kết quả visa 

 Giá trị sử dụng 01 lần nhập cảnh Hàn Quốc 

 Hồ sơ visa  nộp vào Lãnh Sự Quán sẽ không được hoàn trả lại (trừ sổ tiết kiệm gốc, sổ hộ khẩu gốc) 

 Nếu Quý khách có nơi sinh ở phía Bắc + phía Trung (từ Bình Định trở ra Miền Bắc), không có đăng 

ký tạm trú ở phía Nam (không làm được CT08) công ty không nhận hồ sơ. 

 Khách đã đi HÀN QUỐC, ÂU, ÚC, MỸ, CANADA, NEWZELAND trong vòng 1 NĂM GẦN NHẤT 

mới được miễn tài chính. 

 Quý khách có hộ khẩu TP HỒ CHÍ MINH trên một năm được miễn chứng minh tài chính. Khách 

hàng làm xác nhận Cư trú Mẫu CT07 và nộp bản gốc. Trên mẫu có thể hiện cư trú từ ngày nào đến 

ngày nào, ngày cấp và tất cả nội dung khác phải được đánh máy, không chấp nhận bất kỳ thông tin 

nào viết tay. 

 Trên đây là những thủ tục để xin visa Hàn Quốc theo quy định của Lãnh sự. Tùy vào mỗi trường 

hợp, trong quá trình xét visa, Lãnh Sự Quán có quyền yêu cầu bổ sung thêm bất kỳ giấy tờ nào của 

Quý khách nếu thấy cần thiết. 

 Lưu ý: Hộ chiếu không thể hiện ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh sẽ không hợp lệ để nộp hồ sơ 

xin visa Hàn Quốc. Hộ chiếu phải có đầy đủ ngày tháng năm sinh trùng khớp với các giấy tờ cá nhân 

liên quan của khách. 

 Đối với trường hợp khách ở từ Bình Định trở ra Bác, muón no ̣ p visa đàu TP.HCM yêu cầu bắt buộc 

phải tạm trú từ 1 năm trở lên, khách hàng cung cấp CT08 (bản gốc), trên mẫu có thể hiện cư trú từ 

ngày nào đến ngày nào, ngày cấp và tất cả nội dung khác phải được đánh máy, không chấp nhận 

bất kỳ thông tin nào viết tay, và bổ sung thêm giấy tờ nhà (bản sao y công chứng) của chủ nhà. 

Lãnh sự không chấp nhận đơn xin xác nhận tạm trú. 

CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ VÀ BỔ ÍCH! 
 


