
  

 

 

VUI HÈ – KHÁM PHÁ VĂN HÓA HÀN QUỐC  

Trải nghiệm học tiếng Hàn và du lịch 

 

Thời gian: 14 NGÀY       từ 1/6 – 14/6   & 16/6 – 29/6   

            3/7 – 16/7  & 18/7  - 31/7 

Địa điểm: SEOUL, HÀN QUỐC 

GIỚI THIỆU  

Tết này, hãy cùng IDC VIETNAM trải nghiệm 2 tuần tuyệt vời tại Seoul Hàn Quốc với 

những hoạt động cực kì thú vị và bổ ích. Chương trình dành riêng cho các bạn học 

sinh từ 14 đến 17 tuổi & 18 đến 22 với mong muốn mang lại cho các bạn một kỳ 

nghỉ Tết khó quên cùng những trải nghiệm bổ ích về các kỹ năng mềm, khám phá cuộc 

sống tại Hàn Quốc, một đất nước nổi tiếng thế giới về ngành giải trí và đậm đà bản sắc 

văn hóa dân tộc. 

ĐIỂM NỔI BẬT: 

➢ Khóa học giao tiếp tiếng Hàn Quốc cơ bản với giáo viên bản xứ theo từng chủ đề  

➢ Tham gia các hoạt động mang đậm nét văn hóa đặc sắc của Hàn Quốc: lớp học 

nấu ăn món HQ, Lớp học trang điểm, lớp học nhảy K-pop 

➢ Các địa điểm tham quan độc đáo: Công ty giải trí nổi tiếng, Cung điện Hàn Quốc, 

khu Gangnam, trường Đại Học nổi tiếng, đảo Namiseam, Lotteworld …. 

➢ Trải nghiệm cuộc sống , văn hóa Hàn Quốc và tận hưởng không khí tại các khu đồ 

ăn địa phương 



  

 

 

LỊCH TRÌNH THAM QUAN 

              Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 

Sáng Khởi hành đến Seoul Hàn 
Quốc và di chuyển đến kí 
túc xá nhận phòng 

Làm quen và nghỉ ngơi 

 

Tham quan trung tâm ngôn 
ngữ và đào tạo quốc tế IIE 
và trường Đại học Kunghee  

 

Lớp học tiếng Hàn  

Chiều 
Seoul City tour &Tham quan 
Cung điện Gyeongbokgung 

 

Tham gia lớp học Make-
up Hàn Quốc 

Tối 

 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 

Sáng Lớp học tiếng Hàn  Lớp học tiếng Hàn  Lớp học tiếng Hàn 

Chiều 
Mua sắm tại Hongdae 

 

Tham gia lớp học nấu ăn 
Hàn Quốc 

Vui chơi tại khu vui chơi 
nổi tiếng Lotteworld 

 
Tối 

 Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 

Sáng 
Tham quan Folk Village và 
đảo Nami 

Học sinh tự do tham quan 
và vui chơi 

 

Lớp học tiếng Hàn 

 

Chiều 
Trải nghiệm Korea Spa 

Tối 

 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12  

Sáng Lớp học tiếng Hàn Lớp học tiếng Hàn 

 

Tiệc chia tay & trao 
chứng chỉ chương 
trình 

Chiều  
Tham quan công ty giải trí 
nổi tiếng tại Seoul 

 

Shopping tại khu Gangnam 

 

 

Tham gia lớp học nhảy 
K-pop 

Tối 

 Ngày 13 Ngày 14 

 Sáng 
 Shopping tại khu mua sắm 
nổi tiếng Dongdoemun Khởi hành về lại Việt Nam- 

kết thúc chuyến đi lý thú & 
bổ ích 

 Chiều 
 Tư do nghỉ ngơi  

 Tối 

 



  

 

 

CHI PHÍ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH: 

 
Giá trên đã bao gồm: 

• Chuyến bay hai chiều (bao gồm vé khứ hồi) 
đến sân bay Seoul, Hàn Quốc 

• Xe đưa đón và các hoạt động theo lịch trình  
• Lớp học tiếng Hàn Quốc giao tiếp  
• Các bữa ăn theo lịch trình  
• Phòng ở tại kí túc xá trường Đại Học  
• Nhân viên hướng dẫn hoạt động người bản 

địa  và nhân viên IDC 
• Bảo hiểm du lịch, áo phông IDC và túi du lịch  

 Giá không bao gồm: 
• Phí chi tiêu cá nhân 
• Tiền bồi thường nếu có thiệt hại, mất mát 

xảy ra . 
• Các chi phí phát sinh khác của cá nhân . 

 

 

*Lưu ý: 
✓ Chương trình có thể thay đổi tùy tình hình chuyến bay,thời tiết,các điểm tham quan có 

thể không theo thứ tự trong chương trình. Nhưng đảm bảo đủ lịch trình 

✓ Hộ chiếu (passport) của quý khách phải còn thời hạn trên 6 tháng kể từ ngày về và 

còn ít nhất 3 trang trắng liền nhau 

✓ Công ty IDC không nhận khách có thai tham gia các tour du lịch nước ngoài 

✓ Trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, đình công, bạo động, phá hoại, 

chiến tranh, dịch bệnh, chuyến bay bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ 

thuật… dẫn đến tour không thể thực hiện tiếp tục được, công ty IDC sẽ hoàn trả lại 

tiền tour cho quý khách sau khi đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực hiện như phí đặt 

phòng khách sạn, phí đặt cọc vé máy bay,visa  vv… và không chịu trách nhiệm bồi 

thường thêm bất kỳ chi phí nào khác. 

 

Thành Công Của Bạn Chính Là Thành Công Của Chúng Tôi! 

IDC VIỆT NAM - CHẮP CÁNH CHO SỰ THÀNH ĐẠT 

HOTLINE: 0903 375 111/ 0938 960 550/ 0938 399 550 

THỜI GIAN 14 Ngày 

Tổng Chi phí 90.000.000 VND 

• Tiến độ thanh toán: 

➢ Đợt 1: 20.000.000VNĐ 

 ( Khi ký hợp đồng) 

➢ Đợt 2: 70.000.000 VNĐ 

(Trong vòng 5 ngay khi đạt visa ) 


