
무사증 단체관광객 동의서 

Thỏa thuận du lịch cho đoàn miễn thị thực 

○ 모객여행사는 양양공항 무사증입국 단체관광객으로부터 아시아 4국에

서 출항 항공편에 탑승 전에 아래 사항을 기본적으로 포함한 양양

공항 무사증 입국 동의서를 징구하여야 한다. 

Công ty du lịch nhận khách phải có được thỏa thuận nhập cảnh miễn thị 

thực đối với nhóm nhập cảnh miễn thị thực sân bay Yangyang trước khi 

lên chuyến bay khởi hành từ 4 quốc gia Châu Á bao gồm các nội dung 

dưới đây. 

본인은 양양공항 무사증 입국 조건을 알고 있으며 이에 동의합니다.  

Tôi biết và đồng ý với các điều kiện nhập cảnh miễn thị thực tại sân bay 

Yangyang 

 

【무사증입국 조건】 

 

  

Điều kiện nhập cảnh miễn thị thực 

□ 대한민국의 방역 지침을 준수하여야 합니다. 

   Tuân thủ các hướng dẫn kiểm dịch của Hàn quốc 

□ 인적사항 등 단체관광객 입국에 필요한 정보제공에 동의합니다. 

   Tôi đồng ý với việc cung cấp các thông tin cần thiết cho việc nhập cảnh theo đoàn như thông tin cá nhân. 

□ 양양공항 입국 후 단체관광 일정에 따라 강원도 및 수도권 관광에 참여하여 

그 일정에 따라 주어진 시간 및 장소에서만 체류할 수 있으며, 단체관광

이 끝나면 입국할 때와 같은 일행과 동일 항공편으로 양양공항에서 출국해야 

합니다.  

    Sau khi vào sân bay Yangyang, bạn có thể tham gia vào các chuyến tham quan khu vực đô thị và thành phố 

Gangwon-do theo lịch trình tham quan của nhóm và chỉ lưu trú tại thời gian và địa điểm đã cho theo lịch 

trình. 

□ 입국 시 예방접종완료 사실을 입증하지 못하면 입국 거부 또는 임시생활시

설 격리 후 차기 항공편으로 귀국 조치될 수 있습니다. 

     Trường hợp không chứng minh được việc bạn hoàn tất tiêm phòng khi nhập cảnh , bạn có thể bị từ chối nhập cảnh 

hoặc bị cách li tại các cơ sở sinh hoạt tạm thời và trở về nước trong chuyến bay tiếp theo. 



□ 본 동의서는 준법도우미 운영단체인 한국이민재단 강원지부에서 취합하

여 속초출장소로 전달됩니다. 

    Mẫu chấp thuận này được lấy từ tổ chức Di chú Hàn Quốc tỉnh Gangwon- tổ chức hỗ trợ việc nhập cảnh và 

được gửi về chi nhánh Sokcho.  
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