
TOUR BAO GỒM CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM

• Vé máy bay khứ hồi với Thuế phi trường, lệ phí an
ninh, xăng dầu hàng không

• 7kg hành lý xách tay & 10kg hành lý ký gởi
• Căn hộ kiểu nhật 2 người/phòng
• Phương tiện vận chuyển : tàu điện & bus
• Hướng dẫn viên Việt Nam
• Bảo hiểm du lịch mức bồi thường 500.000.000đ
• Quà tặng: gối chữ U, bàn chải & kem đánh răng,

dép mang trên máy bay.
• Visa Nhật Bản

• Chi phí ăn uống 2.000.000/khách
• Các chi phí cá nhân : Simcard, wifi, giặt ủi, taxi
• Tiền bồi dưỡng cho HDV: 500.000/khách/tour
• Chi phí phát sinh nếu chuyến bay bị huỷ trong

trường hợp bất khả kháng: thiên tai, thời tiết
• Mua thêm hành lý ký gởi

ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR ĐIỀU KIỆN HỦY / CHUYỂN TOUR
• Trẻ em từ 2-9 tuổi: 90% giá vé người lớn
• Đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccin Covid19
• Có hộ chiếu còn hạn trên 12 tháng
• Thanh toán qua chuyển khoản 50% ngay khi ký HĐ

đăng ký tour
• Thanh toán qua chuyển khoản 30% ngay khi có kết quả

đậu visa
• Thanh toán qua chuyển khoản 20% trước 7 ngày khởi

hành
• Giá tour chưa bao gồm 10% VAT

• 12 giờ sau khi đặt cọc, hủy miễn phí (trừ các tour giờ
chót)

• 24 giờ sau khi đặt cọc, không thể huỷ tour, Vinharound
sẽ giải quyết cho quý khách chuyển ngày khởi hành tiếp
theo hiện có, không tốn phí

• Ngay khi có kết quả visa, không thể hủy/chuyển tour.
Vinharound hủy kết quả visa hoặc tạm giữ hộ chiếu đến
ngày hết hạn visa

• Trước 7 ngày khởi hành, không thể hủy/chuyển tour.
Vinharound hủy kết quả visa hoặc tạm giữ hộ chiếu đến
ngày hết hạn visa



LỊCH TRÌNH CHI TIẾT
NGÀY 1: HO CHI MINH - OSAKA

23:00PM trước ngày khởi hành, Đoàn tập trung tại sân
bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục đáp chuyến bay đi Osaka
chuyến bay đêm 1:20AM

8:30AM Đến sân bay Kansai, đoàn làm thủ tục nhập
cảnh. Về căn hộ nhận phòng và ăn sáng.

Sau buổi sáng đoàn tham quan lâu đài Osaka - được xây
dựng vào nửa cuối thế kỷ 16 để làm nơi cư ngụ của
Toyotomi Hideyoshi - vị lãnh chúa đã thống nhất Nhật
Bản thời bấy giờ.

Từ lúc khởi công đến khi hoàn thành mất hơn 16 năm, lâu
đài có kích thước khổng lồ và được xem là một trong
những biểu tượng của đất nước Nhật Bản.

Sau buổi trưa đoàn tham quan khu trung tâm Dotonbori,
tham quan thành phố dưới lòng đất Namba Walk và dạo
bộ dọc con kênh Tombori lãng mạn.

NGÀY 2: KYOTO

Sau buổi sáng, đoàn khởi hành đi Kyoto. Tham quan:

- tham quan Rừng tre Arashiyama: Có người đã nói rằng
“Đi du lịch Nhật Bản, tới rừng tre Arashiyama ,nơi đẹp như
trong truyện cổ tích cây tre trăm đốt, như một dàn hợp
xướng tự nhiên”. Câu nói này cũng phần nào lột tả được
sự đặc sắc và độc đáo của cảnh sắc tại nơi đây.

- Đền nghìn cổng Fushimi Inari Taisha - một trong những
hình ảnh huyền thoại mang tính biểu tượng và linh thiêng
nhất của Kyoto nói riêng cũng như Nhật Bản nói chung.
Những ai chưa đến Fushimi Inari Taisha mà chỉ nhìn qua
hình ảnh sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một vài cái cổng nhỏ.
Trong thực tế, ngôi đền chính nằm dưới chân núi Inari,
cùng một con đường gồm hàng ngàn cổng Torii phía sau
tòa nhà sẽ dẫn bạn lên độ cao 233 mét so với mực nước
biển để thăm 4 km cuối cùng kết thúc tại ngôi đền thứ 2
trên đỉnh núi tráng lệ.

- Con đường dốc nổi tiếng Ninen-zaka - nối liền với phía
bắc của con phố mua sắm nổi tiếng bậc nhất Kyoto –
Sannenzaka, con dốc Ninenzaka mang ý nghĩa là
“con dốc thứ hai”. Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc tên
gọi Ninen-zaka nhưng phổ biến nhất có lẽ là vì nó nằm
dưới con dốc thứ 3 là Sannen-zaka

Đoàn về lại Osaka và tự do mua sắm khu Namba về đêm.



NGÀY 3: NARA

Sau buổi sáng đoàn khởi hành đi Nara, viếng Đền
Kasugajinja, chùa Kofuku-ji, chùa Todai-ji (di sản thế giới
Unesco).

Bên cạnh các đền thờ, tự viện đó thì nơi đây còn có công
viên Nara - một công viên lịch sử độc đáo không nơi nào
có, có sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp của thiên nhiên tươi
xanh cùng nhà kho Shosoin, cơ sở văn hóa Bảo tàng
quốc gia...

Buổi chiều: tham quan Bảo tàng quốc gia Nara lưu giữ
nhiều kho báu tôn giáo của Nhật Bản bao gồm một bức
tượng Phật linh thiêng. Vườn Bách thảo Manyo là nguồn
cảm hứng cho một tập thơ nổi tiếng được gọi là
Manyoshu được viết trong thời gian Nara là thủ đô của
Nhật Bản. Các cây được đề cập trong cuốn sách được
trồng trong vườn. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn đến đây vào
đầu tháng Năm, vì đó là lúc hoa Tử Đằng bắt đầu nở (hoa
Wisteria)

Buổi tối: về lại Osaka và tự do mua sắm ở phố
Shinsaibashi



NGÀY 4: OSAKA - HO CHI MINH

Sau buổi ăn sáng, đoàn khởi hành ra sân bay Kansai đón
chuyến bay 9:30AM về Hồ Chí Minhhàng hóa với nhiều
tên thương hiệu thị trường khác nhau, cũng như những
chuỗi cửa hàng, cửa hiệu độc lập và một loạt các nhà
hàng lớn

13:30PM đoàn đáp Sân bay Tân Sơn Nhất. Trưởng đoàn
Vinharound xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại Quý
khách trong những chuyến đi tiếp theo



PHIẾU ĐĂNG KÝ
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRẢ LỜI GHI CHÚ

1 Họ và tên (Mr./ Ms./ Mrs.)

2 Ngày sinh & Nơi sinh (TP)

3 Địa chỉ hiện tại

4 Điện thoại & Email

5 Số CMND & ngày cấp

6 Tình trạng hôn nhân

7 Công việc hiện tại

8 Thông tin cty hoặc cơ quan
hiện tại

9 Cam kết của khách

 Đã được tư vấn & hiểu rõ các chi phí bao gồm & không
bao gồm trong tour

 Đã được tư vấn & hiểu rõ điều kiện đặt tour & huỷ tour
 Đã được tư vấn & hiểu rõ các hồ sơ xin visa
 Đã được tư vấn & hiểu rõ thủ tục & chi phí trong trường

hợp trượt visa
 Đã được tư vấn & hiểu rõ các thông tin quan trọng khi

tham gia tour
 Đã được tư vấn & hiểu rõ về lịch trình tour
 Cam kết người đi cùng đã được tư vấn & hiểu rõ về

chương trình tour

………………………………………………………
(Ký và ghi rõ họ tên)


