
Thời gian

Thông tin
chi tiết

Các đoàn khách du lịch khen thưởng/ du lịch kết hợp
hội họp (MICE) đã hoãn, hủy chuyến thăm Hàn Quốc
do sự bùng phát của dịch COVID-19

 ~30.06.2021

Áp dụng với đoán khách MICE hoãn, hủy chuyến thăm Hàn Quốc
do sự bùng phát của dịch COVID-19, có ngày khởi hành dự kiến
trước ngày 30 tháng 6 năm 2021. Với bất kể quy mô, đoàn khách
sẽ nhận được MỨC HỖ TRỢ CAO NHẤT (CẤP S) trong thang
hỗ trợ của KTO.

Điều kiện

Thủ tục
yêu cầu

Lưu ý

X

S

Chương trình hỗ trợ chỉ áp dụng cho các đoàn khách đã xác nhận
và gửi đơn đăng ký hỗ trợ tới KTO Hà Nội trong năm 2020.
Chi tiết hỗ trợ vui lòng liên hệ trực tiếp với KTO Hà Nội.

Nếu số khách thực tế đến thăm Hàn Quốc giảm hơn 30%
so với quy mô đoàn khách đăng ký, chi phí khảo sát sẽ được
khẩu trừ vào ngân sách hỗ trợ hoạt động tham quan của đoàn.

Chi tiết hỗ trợ xin vui lòng liên hệ trực tiếp với KTO Hà Nội

Trên 300 người

Quy mô đoàn Trợ cấp tối đa

Nhật Bản/ Đông Nam Á/ Đài Loan/
Hồng Kông/ Mông Cổ 50% trợ cấp dự kiến 

Trên 100 ngườiChâu Âu/ Châu Mỹ/
Tây Nam Á/ Trung Đông 100% trợ cấp dự kiến 

Hỗ trợ dự kiến: Số tiền hỗ trợ dự kiến dựa trên Tiêu chuẩn hỗ trợ trong Chính sách hỗ trợ năm 2020 của KTO.

Hỗ trợ 1:  Hỗ trợ hoạt động du lịch, khám phá tại Hàn Quốc

Hỗ trợ 2:  Hỗ trợ hoạt động khảo sát điểm đến

Đăng ký qua email
cho KTO Hà Nội

Hoàn thiện
đơn yêu cầu

Xác nhận lịch trình và
danh sách khách tham quan

Thời gian
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Đại diện của khách đoàn (Người phụ trách tổ chức chuyến đi cho
đoàn từ phía Doanh nghiệp hoặc Công ty lữ hành...) xác nhận chọn
Hàn Quốc là điểm đến cho chuyến du lịch MICE của đoàn.

01.07.2020 - 31.12.2020

Hỗ trợ chi phí khảo sát điểm đến của Đại diện đoàn khách tới
du lịch Hàn Quốc, trong giai đoạn thực hiện chính sách hỗ trợ.

Điều kiện

Lưu ý

Vé máy bay khứ hồi (hạng phổ thông), chi phí lưu trú, khảo sát
địa điểm... cho Đại diện đoàn

Chi tiết
hỗ trợ
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Thông tin liên hệ

Hàn Quốc Hỗ trợ Đặc biệt
Khách đoàn du lịch khen thưởng/
du lịch kết hợp hội họp
 Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) thực hiện chính sách hỗ trợ đặc biệt 
dành riêng cho các đoàn khách Du lịch Khen thưởng/ Du lịch kết hợp 
hội họp đã hủy chuyến do sự bùng phát của dịch COVID-19 trên toàn 
cầu và có kế hoạch đến Hàn Quốc trong thời gian tới.


