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CHƯƠNG TRÌNH THAM DỰ HỘI CHỢ KOPLAS 2019 

TẠI SEOUL, HÀN QUỐC (6N6Đ) 

 
CHƯƠNG TRÌNH:  (Từ ngày 11 – 16/03/2019) 

THỜI GIAN  CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

Ngày 1: Thứ Hai 

(11/03/2019) 

TP.HCM  - INCHEON (Ăn Sáng + trưa + Tối) 

Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất ga đi quốc tế khu D2 lúc 22:30 tối 

ngày 10/03 (tối Chủ Nhật) để làm thủ tục xuất cảnh VN trên chuyến bay OZ736 

00:45 – 07:30 đi Incheon – Hàn Quốc. Quý khách nghỉ ngơi trên máy bay. Đến 

sân bay Incheon, xe và hướng dẫn viên địa phương đón đoàn, Công ty phát xuất 

ăn sáng tại Sân Bay Tân Sơn Nhất. Sau đó khởi hành đi 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 trúc truyền thống Hàn Quốc kết hợp yếu tố hiện đại. 

(chụp hình bên ngoài).  

 Quảng trường Gwanghwamun – chính quyền Seoul quy hoạch nơi này 

thành điểm nhấn chính cho thành phố. Quảng trường Gwanghwamun tọa lạc 

trên mảnh đất rộng 340m, dài 557m với các công trình đa dạng như đài phun 

nước, thảm hoa, cây xanh ... Đây là một trong những niềm tự hào của người dân 

Seoul.  

 Ăn trưa, đưa về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

 18:00 xe và HDV đưa khách đi ăn tối, tự do mua sắm tại khu trung tâm mua 

sắm Dongdaemun. Về khách sạn nghỉ ngơi.   
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Ngày 2: Thứ Ba 

(12/03/2019) 

 

SEOUL – THAM DỰ HỘI CHỢ (Ăn sáng + Tối) 

Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Xe và HDV đưa quý khách đi tham quan hội 

chợ Koplas 2019 (www.koplas.com). Chiều 05:0 xe & HDV đón và đưa đoàn đi 

ăn tối. Về khách sạn nghỉ ngơi và tự do mua sắm. 

Ngày 3: Thứ Tư 

(13/03/2019) 

 

SEOUL  -  ĐẢO NAMI (Ăn sáng + trưa + Tối) 

 Quý khách dùng bữa sáng, sau đó xe 

đón đoàn tham quan Đảo Nami: Hòn 

đảo xinh đẹp nằm ở phía Nam của Hàn 

Quốc, với khí hậu mát mẻ quanh năm, 

là nơi các đôi tình nhân thường ghé 

thăm vào dịp cuối tuần. Hòn đảo nổi 

tiếng sau khi bộ phim Bản tình ca mùa 

đông được công chiếu.                                                                                                                                                                                         

 Sau khi ăn trưa quý khách tham quan 

trãi nghiệm hái Dâu Tây tại nông trại. 

 Tháp Namsan 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. (Phí thang máy lên tháp tự túc). 

 Ăn tối tại nhà hàng địa phương. 

 Về khách sạn nghỉ ngơi tự do sinh hoạt và mua sắm. 

Ngày 4: Thứ Năm 

(14/03/2019) 

 

SEOUL  -  JEJU (Ăn sáng + trưa + Tối) 

 Quý khách dùng bữa sáng, làm thủ tục trả phòng. 

 Tham quan Suối Cheonggyecheon – con suối trong mát dài 5.8 km giữa 

lòng thủ đô Seoul. 
 Ăn trưa tại nhà hàng địa phương, xe đưa quý khách ra sân bay đáp chuyến 

bay OZ8996 Seoul – Jeju 14:45 – 15:55, tham quan Bãi Cột Đá (Jusang 

Jeolri). 
 Ăn tối tại nhà hàng địa phương. 

 Tham quan chợ Tap Đông. 

 Về khách sạn nghỉ ngơi tự do sinh hoạt và mua sắm. 

 

Ngày 5: Thứ Sáu 

 

 (15/03/2019) 

 

JEJU – CÔNG VIÊN TÌNH YÊU (Ăn sáng + trưa + Tối) 

 Quý khách Ăn sáng tại khách sạn. 

Quý khách bắt đầu  một ngày mới tại 

đảo Jeju với chương trình tham quan:  

 Đỉnh núi Songsan là tàn tích của 

miệng núi lửa khổng lồ và ngắm nhìn 

toàn cảnh ngọn núi lửa đã ngưng hoạt 

động. Đây được xem là cảnh quan 

đẹp nhất của đảo Jeju.  

 Làng dân tộc Song up từng là thủ 

phủ của bộ tộc Cheongeui – Hyeon 

giai đoạn từ 1410 – 1914. 

 Tham quan ngôi chùa Jakchunsa nổi 

tiếng nhất đảo Jeju. 

 Tham quan con đường ma quái (một 

hiện tượng kỳ lạ xảy ra tại đảo JeJu) 

 Quý khách có thể tự túc tham quan 

http://www.koplas.com/


Công Viên Tình Yêu (Love Land) đặc sắc chỉ có tại Jeju. Sau khi ăn trưa 

với món Jeju BBQ. Buổi chiều tham quan:  

 Xem show biểu diển đặc sắc Nanta Show (Nghệ sĩ biểu diễn là các thiếu nữ 

xinh đẹp Hàn Quốc trên những nhạc cụ hiện đại lạ mắt...) Ăn tối với món thịt 

heo Kalbi.Về khách sạn nghỉ ngơi. 

Ngày 6: Thứ Bảy 

 (16/03/2019) 

 

CÔNG VIÊN EVERLAND – TP.HCM (Ăn sáng + trưa + Tối) 

 Quý khách dùng bữa sáng, làm thủ tục trả phòng. 

 Xe và HDV đưa quý khách ra sân bay đáp chuyến bay OZ8948 Jeju – Seoul 

09:40 – 10:50, đưa quý khách đi ăn trưa tại nhà hàng địa phương. 

 Sau đó khởi hành tham quan và vui 

chơi tại công viên giải trí Everland. Mặc 

dù diện tích chỉ bằng một phần trăm của 

Công viên thế giới Walt Disney, nhưng 

Everland là công viên có chủ đề đầu tiên 

lớn nhất ở Hàn Quốc. Công viên Everland 

được chia làm năm khu chủ đề gồm: 

 Khu Global Fair (Chợ toàn cầu) 

 Khu American adventure (Khu 

phiêu lưu mạo hiểm kiểu Mỹ) 

 Khu Magic land (Vùng đất huyền 

thoại) 

 Khu European adventure (Khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu châu Âu) và 

Zoo Topia (Vườn bách thú). 

 An tối tại nhà hàng địa phương.  

 Xe đón ra sân bay Inchoen làm thủ tục đáp chuyến bay OZ735 19:25 – 

22:50 về sân bay Tân Sơn Nhất. 

 Về đến sân bay Tân Sơn Nhất đoàn làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam và nhận 

lại hành lý cá nhân. Trưởng đoàn chào tạm biệt Quý khách và hẹn gặp lại. 

 

 

Kính chúc Quý khách một chuyến đi thú vị và bổ ích! 
 

 


