KHÁM PHÁ JEJU – HÒN ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG
“1 TRONG 7 KỲ QUAN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI MỚI”
Khởi hành: 05/02/2019 (tối mồng 1 tết)
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Giá tour: 9.990.000 VNĐ/khách người lớn Hàng không Easter Jet
(15 kg ký gửi + 7 kg xách tay)
Bay thẳng từ ĐÀ NẴNG
Jeju – nơi được mệnh danh là đảo thiên đường và được công nhận là một trong bảy kỳ quan thiên
nhiên thế giới với vô vàn cảnh sắc xinh đẹp, không khí trong lành và đặc biệt hơn nữa Jeju còn sở
hữu rất nhiều những bí mất thú vị. Hãy cùng Du Lịch Đại Bàng khám phá hòn đảo Jeju và trải
nghiệm đời sống văn hóa cũng như ẩm thực địa phương nơi đây nhé !

LỊCH BAY:
- Bay đi: 06/02/2019 ZE 000 DAD – CJU (01:45–06:45).
- Bay về: 08/02/2019 ZE 000 CJU – DAD (21:00 – 00:30(+1)).
Đêm Ngày 1 (05/02/2019): DA NANG - JEJU
21h00 Hướng dẫn viên đón quý khách tại tầng 2 sân bay quốc tế Da Nang, đáp chuyến bay đi Jeju
lúc 01:45. Quý khách nghỉ đêm trên máy bay.
Ngày 1 (06/02/2019): JEJU (Ăn sáng, trưa, tối)
Sáng : 6h45 Quý khách đến Sân bay quốc tế Jeju và làm thủ tục nhập cảnh. Hướng dẫn viên và tài
xế địa phương sẽ đón và đưa đoàn đi ăn sáng. Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành tham quan một số địa
điểm nổi tiếng tại Jeju :
Tham quan công viên Love land - công viên chủ đề về tình yêu của đảo Jeju là nơi lý tưởng cho các
cặp đôi yêu nhau đến tham quan.
Tảng đá hình đầu rồng – một trong những cảnh quan gây được khá nhiều ấn tượng nơi du khách
tham quan bởi rặng đá nhô ra biển có hình đầu rồng trông rất kỳ thú,
Trưa : Sau khi ăn trưa tại nhà hàng địa phương, đoàn tham quan bãi cột đá Jusan Jelly - một kiệt
tác thiên nhiên, được hình thành từ dung nham núi lửa Hallasan chảy xuống bãi biển Jungmun.

Tự do tham quan mua sắm khu phố Tapdong nhộn nhịp.
Ăn tối và nhận phòng khách sạn . Quý khách nghỉ ngơi tại khách sạn.
NGÀY 2(07/02/2019): JEJU (Ăn sáng, trưa, tối)

Sáng : Sau khi ăn sáng, tham quan Đỉnh Seongsan – nơi có thể nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên ở
Hàn Quốc. Tiếp đến là Seopjikoji – nổi tiếng với những cánh đồng hoa cải dầu xanh mướt & dạo
chơi trên con đường mòn Olle. Ăn trưa tại nhà hàng.
Trưa : Tiếp tục hành trình, đoàn mua sắm tại cửa hàng nhân sâm. Tại những cửa hàng này, du
khách có dịp biết đến khá nhiều sản phẩm nhân sâm tốt cho sức khỏe, và nhiều mặt hàng đa dạng
khác mà khách có thể tự do mua sắm phù hợp với ý thích
Tham quan mua sắm mỹ phẩm và tinh dầu thông.
Trải nghiệm Kimchi và mặc Hanbok.
Ăn tối và nghỉ ngơi tại khách sạn.
Ngày 3 (08/02/2019): JEJU- DA NANG (Ăn sáng, trưa, tối)
Sáng : Sau bữa sáng, Mua sắm tại cửa hàng Sâm tươi và nấm linh chi.
Tham quan làng dân tộc Seongup – từng là thủ phủ của bộ tộc Cheongeui – Hyeon giai đoạn từ
năm 1410 – 1914, là phim trường nổi tiếng của bộ phim „Nàng Dae Chang Geum‟. Ngôi làng có
đến 260 kiểu nhà truyền thống, xây dựng từ những năm cuối của triều đại Joseon.
Quý khách tham quan bảo tàng trà xanh Ohseolluk museum, nơi tập trung của các loại trà với
nhiều hương vị khác nhau và đều mang nét đặc trưng riêng biệt.
Trưa : Ăn trưa tại nhà hàng địa phương.
Thăm quan và mua sắm tại trung tâm miễn thuế.
Xe đưa đoàn ra sân bay Cheju về Da Nang. Quý khách ăn nhẹ Gimbab cho bữa tối. Đoàn đáp chuyến
bay lúc 21:30 . Đến Đà Nẵng, chia tay quý khách và kết thúc chương trình, hẹn gặp lại quý khách.

Giá tour trọn gói: 9.990.000đ/khách
Áp dụng cho khách lẻ ghép đoàn
GIÁ TOUR BAO GỒM:
- Vé máy bay khứ hồi theo đúng chương trình
của hãng hàng không Eastar Jet (Đà Nẵng–Jeju
- Đà Nẵng). Hành lý xách tay 7kg, hành lý kí gửi

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
- Chi phí cá nhân, hành lý quá cước điện thoại, giặt
ủi, tham quan ngoài chương trình.
- Phụ thu phòng đơn (nếu có): 3.600.000

15kg (trẻ em dưới 2 tuổi không có hành lý)
VNĐ/khách/ tour
- Bảo hiểm du lịch Quốc tế suốt tuyến. (Theo quy - Tips cho tài xế địa phương và hướng dãn viên
định bảo hiểm Việt Nam)
mức đề nghị: 24 USD/khách/tour.
- Phí an ninh sân bay, bảo hiểm hàng không thuế - Visa tái nhập lại Việt Nam cho khách mang quốc
phi trường 2 nước (có thể thay đổi tại thời điểm tịch nước ngoài.
xuất vé)
- Phí tham quan ngoài chương trình tour
- Khách sạn tiêu chuẩn Quốc tế 3* (tiêu chuẩn 2 - Phí đổi tên 800.000 VNĐ/khách (trong trường
người/phòng, trường hợp lẻ khách ghép 3 hợp khách có nhu cầu nhường chuyến đi cho khách
người/phòng)
khác trong vòng 7 ngày so với ngày khởi hành).
- Phục vụ 1 chai nước suối/ khách/ ngày
- Trong trường hợp quý khách muốn tách đoàn, bên
- Các bữa ăn ghi rõ theo chương trình (các bữa quý khách vui lòng chi trả phụ phí tách đoàn
ăn có thể thay đổi phù hợp với tuyến điểm ty 3,000,000VND/khách/ngày
nhiên vẫn đảm bảo số lượng và chất lượng bữa - Trong trường hợp quý khách không muốn tham
ăn tương đương hoặc cao hơn).
gia các điểm mua sắm, quý khách vui lòng chi trả
- Xe ôtô máy lạnh di chuyển suốt tuyến
phụ
phí
bỏ
điểm
mua
sắm
- Vé thăm quan như chương trình
2,045,000VND/khách/điểm nếu khách bỏ điểm
- Trưởng đoàn và HDV địa phương phục vụ suốt mua sắm.
tuyến theo chương trình
- Quà tặng du lịch.
GIÁ TRẺ EM

Trẻ em dưới 2 tuổi: 3.000.000 vnđ (sử dụng giường chung với người lớn)

Trẻ từ 2 đến dưới 12 tuổi: 8.990.000 vnđ (không có chế độ giường riêng)

Trẻ từ 12 tuổi trở lên: bằng giá người lớn (có chế độ giường riêng)
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TOUR
ĐIỀU KIỆN HOÃN/HỦY TOUR
- Là tour ghép đoàn, Cty mua chỗ cứng trên các - Nếu hủy tour sau khi đăng ký, phí phạt 50% tổng
chuyến bay nên đoàn có thể sẽ đi chung xe với giá tour trong chương trình.
một số khách lẻ (nếu có).
- Nếu hủy tour trước 15 ngày phí phạt 65 % tổng
- Hộ chiếu của Quý khách phải còn thời hạn trên giá tour trong chương trình.
6 tháng tính đến ngày về.
- Nếu hủy tour trước 10 ngày phí phạt 85 % tổng
- Khi đến đăng ký, quý khách vui lòng mang giá tour trong chương trình.
hộ chiếu, CMND (photo), Sổ hộ khẩu (Photo), - Nếu hủy tour sau thời gian trên phí phạt 100 %
Hợp đồng lao động (BSCC hoặc BS có đóng tổng giá tour trong chương trình.
dấu treo) và đóng cọc 5.000.000 VNĐ/khách.
- Sau khi đóng tiền, nếu quý khách muốn hủy tour,
- Số tiền còn lại quý khách vui lòng thanh toán vui lòng đem CMND và hóa đơn đã đóng tiền đến
ít nhất trước 10 ngày so với ngày khởi hành.
ngay Văn phòng DU LỊCH ĐẠI BÀNG để làm
- Nếu Quý khách là Việt Kiều hoặc khách Nước thủ tục hủy tour. Công ty không nhận khách báo
Ngoài và visa VN ghi trong hộ chiếu là loại visa hủy qua điện thoại.
nhập cảnh 1 lần, sẽ phụ thu thêm phí làm visa tái
nhập VN .
- Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel
document (chưa nhập quốc tịch) 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 VN còn hiệu
lực thì không đăng ký du lịch sang nước thứ ba
được.
- Quý khách dưới 16 tuổi phải có Bố Mẹ hoặc
người nhà trên 16 tuổi đi cùng. Trường hợp đi
với người nhà phải nộp kèm giấy ủy quyến được
chính quyến địa phương xác nhận (do Bố Mẹ ủy
quyến dắt đi tour).
LƯU Ý:
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.
Chương trình tham quan có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế của chuyến đi nhưng vẫn
đảm bảo tham quan đầy đủ chương trình cho Quý Khách Hàng
Không giải quyết cho bất kì lí do thăm thân, kinh doanh…để tách đoàn…
Hướng dẫn viên của công ty sẽ giữ toàn bộ hộ chiếu bản chính của Quý khách trong suốt
chuyến đi.
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 huỷ visa đồng thời chịu
mức phạt theo quy định “Điều kiện huỷ phạt”.
Tour thuần tuý du lịch, suốt chương trình Quý khách không được rời đoàn.
Nếu khách là việt kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour
Trẻ em dưới 15 tuổi phải có bố mẹ đi cùng hoặc người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền
từ bố mẹ.
Quý khách từ 70 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận sức khoẻ để di du lịch nước ngoài
do bác sĩ cấp và giấy cam kết sức khoẻ với Công ty. Bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, công ty sẽ
không chịu trách nhiệm.
Quý khách mang thai xin vui lòng báo cho DU LỊCH ĐẠI BÀNG khi đăng ký tour để được
tư vấn thêm thông tin. Không nhận khách mang thai từ 7 tháng trở lên vì lí do an toàn cho khách.
“Sự hài lòng của quý khách là đích đến của chúng tôi”

