
Land Tour Hàn Quốc

NGÀY 01. HÀ NỘI – SEOUL (ĂN TỐI MB)

19h00: Xe và HDV đón đoàn tại điểm hẹn Nhà Hát Lớn Hà Nội đưa Quý khách ra sân bay Nội

Bài làm thủ tục khởi hành tour Hàn Quốc 6 ngày.

21h00: Đoàn làm thủ tục lên máy bay

22h50: Đoàn đáp chuyến bay OZ 734 (22h50 – 05h10) đến thành phố Seoul. Đoàn ăn nhẹ và

nghỉ đêm trên máy bay.

NGÀY 02. SEOUL – JEJU (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)

05h35: Máy bay hạ cánh, đoàn làm thủ tục nhập cảnh

07h00: Xe và hướng dẫn viên đưa đoàn về thủ đô Seoul

08h00: Ăn sáng tại nhà hàng



09h00: Sau bữa sáng đoàn ghé thăm quan và chụp ảnh tại

Quảng trường Gwanghwamun và dòng suối

Cung điện hoàng gia Gyeong Bok

Phủ Tổng Thống – nhà Xanh tồn tại ngay trong lòng thủ đô Seoul.

Đoàn du lịch Hàn Quốc ghé qua Bảo tàng Lá Kim, trải nghiệm làm kim chi với trang phục

Hanbok truyền thống của người Hàn Quốc

12h00: Đoàn ăn trưa với món gà tần sâm Samgyetang

13h30: Xe đưa đoàn ra sân bay làm thủ tục lên máy bay, đáp chuyến bay OZ8985 14h40 –

15h45. Tới Jeju, xe đưa đoàn về trung tâm Jeju, đoàn tham quan

Khu Yongduam Rock – Vịnh Đá Đầu Rồng

Con đường kỳ bí

Công viên Thiên đường tình yêu ‘Loveland’

Xem ngay: https://landtour.com.vn/tour-category/landtour-han-quoc/

Land Tour Nhật

Chi tiết

HASECO TRAVEL ĐẠI DIỆN CÔNG TY YO GROUP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM Cung cấp các

dịch vụ tại Nhật bản:

Land tour du lịch, tour trại hè…

Dịch vụ lưu trú ( Apartment, khách sạn …)

Hướng dẫn viên, phiên dịch viên, phương tiện vận chuyển ( Ô tô, Shinkansen …)

Các chương trình xúc tiến thương mại, tập huấn cán bộ

Cung cấp thư mời làm việc hỗ trợ các đơn vị tại Việt Nam

https://landtour.com.vn/tour-category/landtour-han-quoc/


Đặt lịch khám chữa bệnh, tầm soát ung thư, tế bào gốc, làm đẹp… Visa Du lịch, visa Y tế

Xem ngay: https://landtour.com.vn/tour-category/landtour-nhat-ban/

Land Tour Đài Loan

Tour du lịch Đài Loan thường kết hợp với các các điểm thăm quan nổi tiếng như Đài Bắc – Đài

Trung – Cao Hùng – Hồ Nhật Nguyệt… ….

Chiêu tour cung cấp các dịch vụ land tour tại Đài Loan như sau :

Visa nhập cảnh

Vé máy bay khứ hồi

Khách sạn

Xe vận chuyển

Hướng dẫn viên tiếng Việt/ tiếng anh

Hội nghị , Event

Land tour chọn gói

Tour chọn gói từ Việt Nam

Từ ngày bây giờ, Quý Công ty du lịch trong cả nước có thể liên hệ với phòng Du lịch hàn Quốc

của chúng tôi để có chương trình và giá Landtour đến các điểm du lịch nổi tiếng Đài Loan với

cạnh tranh nhất. ( Đường dây nóng: ………………… )

Lưu ý: Những cung cấp các dịch vụ lantour tại Đài Loan của CHIÊU TOUR chỉ cung cấp cho các

đối tác là các Công ty Lữ hành trong cả nước. Để đảm bảo quyền lợi và giá cả cạnh tranh, Quý

đối tác khi gửi yêu cầu xin báo giá Landtour Đài Loan, vui lòng đính kèm giấy phép đăng ký kinh

doanh của doanh nghiệp ( Hoặc giấy phép kinh doanh lữ hành )

Quý khách đến ngay văn phòng đăng ký cung cấp các dịch vụ lantour tại Đài Loan

Xem ngay: https://landtour.com.vn/tour-category/landtour-dai-loan/

Nguồn: https://landtour.com.vn/
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