
07.2020 – 12.2020

※ Áp dụng thăng cấp hỗ trợ lên cấp gần nhất và chỉ áp dụng thăng 1 cấp/đoàn/lần đăng ký.

※ Tiêu chí thăng cấp hỗ trợ

Đoàn khách quay trở lại Hàn Quốc
 trong vòng 3 năm kể từ lần cuối

đến Hàn Quốc.

3 năm
Trong vòng

bên ngoài
khu vực

thủ đô Seoul

Tập đoàn
toàn cầu

Sân bay
cấp tỉnh

10 ~ 49 50 ~ 499 500 ~ 999    1,000 ~
2,999

3,000 
trở lên

Hỗ trợ
tạm thời

Hỗ trợ
tiêu chuẩn

Chích sách hỗ trợ nửa cuối năm 2020
Dành riêng cho các đoàn khách du lịch
kết hợp khen thưởng, hội họp tới thăm
Hàn Quốc

Du lịch khen thưởng Du lịch kết hợp hội họp

Điều kiện 
cơ bản

Định
nghĩa

 Ít nhất 2 đêm ở tại Hàn Quốc Trên 10 khách tham quan.
Không bao gồm câu lạc bộ văn hóa,
câu lạc bộ fan hâm mộ, đoàn tôn giáo, 
công chức/ đoàn khách sinh viên

 1. Điều kiện hỗ trợ

2. Thời gian

3. Tiêu chí xếp hạng

5. Quy trình yêu cầu

4. Thông tin chi tiết

Đăng ký qua email cho
KTO Hà Nội

Hoàn thành
mẫu đơn yêu cầu.

Xác nhận cấp độ
hỗ trợ và chi tiết

Thu thập tài liệu

Các tài liệu
cần nộp:

Lịch trình
Danh sách
khách tham
quan

Mẫu đơn
yêu cầu

Thông tin thêm,vui lòng liên hệ:

+ +

Đoàn khách ở trong
4 đêm trở lên

Đoàn khách đến/ đi từ
Hàn Quốc qua sân bay cấp tỉnh

(ngoài sân bay Incheon hoặc
Sân bay Quốc tế Gimpo)

Đoàn khách lưu trú từ 1 đêm trở lên
ngoài khu vực Đô thị Seoul

(thành phố Seoul, tỉnh Gyeonggi,
thành phố Incheon)

Đoàn khách tổ chức các
 sự kiện tại Korea Unique Venue

Các công ty Hàn Quốc
đã có chi nhánh hoặc hệ thống

bán hàng trực tiếp tại nước ngoài.

Ngoài các hạng mục hỗ trợ kể trên, đoàn có thể đăng ký hỗ trợ các hoạt động như hoạt động teambuiding
nhóm biểu diễn, chương trình CSR, tiệc, quà lưu niệm đặc biệt (chỉ dành cho Cấp A trở lên).

Nội dung hỗ trợ

Hỗ trợ theo yêu cầu

Lưu niệm: 1 món quà lưu niệm trong danh sách *Việc lựa chọn tùy thuộc vào tình trạng có sẵn của quà lưu niệm.
Chương trình biểu diễn: Vé xem chương trình biểu diễn nghệ thuật được chỉ định.
Điểm tham quan: Vé vào các điểm tham quan được chỉ định.
Hoạt động trải nghiệm: Tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống và các hoạt động Hallyu.
Chào đón đoàn: Tổ chức chào đón đoàn khi tới Hàn Quốc tại sân bay hoặc địa điểm tổ chức Gala dinner (nếu có).

Nhật Bản, Đông Nam Á,
Đài Loan,Hồng Kông, Mông Cổ

Châu Âu, Châu Mỹ,
Tây Nam Á, Trung Đông

Bất kỳ khu vực nào

Nội dung hỗ trợ

D C B A S

C B A S

C B A S

2 hạng mục từ các
nội dung hỗ trợ có sẵn

3 hạng mục từ
các nội dung hỗ trợ có sẵn
hoặc hỗ trợ theo yêu cầu
của đoàn trên hạn mức
quy định của từng cấp.

Hỗ trợ theo yêu cầu
của đoàn dựa trên
hạn mức quy định

của từng cấp.

Hỗ trợ theo yêu cầu
của đoàn dựa trên
hạn mức quy định

của từng cấp.

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc thực hiện chính sách hỗ trợ mới, đặc 
biệt dành riêng cho các đoàn khách du lịch kết hợp Khen thưởng 
và Hội họp (MICE) đến với Hàn Quốc trong nửa cuối năm 2020.

1đêm
trở lên

4 đêm
Từ

Korea 
Unique 
Venue

Các sự kiện tại 

※ Đoàn khách đến Hàn Quốc trước tháng 6/2021 có thể hưởng chính sách hỗ trợ này nếu gửi đơn đăng ký trong năm 2020. 
      (Ví dụ: Những đoàn đến Hàn Quốc vào ngày 20/3/2021 và đã gửi đơn đăng ký vào ngày 20/12/2021,

thì vẫn đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo chính sách này.)

Số người trong đoàn

trở lên

Từ

(Ms) Bùi Minh Tâm   |  MICE Marketing Executive
KOREA TOURISM ORGANIZATION (KTO) IN VIETNAM
Address: Unit 1302,13Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung street,  Cau Giay district, Hanoi, Vietnam
Tel: +84 24 3556 4040   |   Fax: +84 24 3556 4141   |    Mobile: +84 86891 6265
Email: dangki.incentives.kto@gmail.com   |   minhtam135.kto@gmail.com   |  minhtam135@knto.or.kr
Website: www.visitkorea.org.vn   |   www.visitkorea.or.kr

Chuyến đi của đoàn được bảo 
trợ bởi cơ quan, doanh nghiệp 
chủ quản và chi phí được chính 
cơ quan, doanh nghiệp chi trả 
một phần hoặc toàn phần.

Đoàn khách tới Hàn Quốc với 
mục đích chính là tham gia hội 
họp và có lịch trình hội họp 
chính thức trên 4 giờ đồng hồ.


