
TOUR BAO GỒM CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM

• Vé máy bay khứ hồi TPHCM - NHẬT BẢN
• Thuế, phí hàng không
• 7kg hành lý xách tay
• Homestay tiêu chuẩn 2-4 khách/phòng
• Phương tiện vận chuyển: xe thuê, tàu điện, taxi, tàu

thuỷ
• Hướng dẫn viên Việt Nam
• Bảo hiểm du lịch mức bồi thường 500.000.000đ
• Vé tham quan theo lịch trình
• Visa Nhật

• Phí chênh lệch (nếu có) dời vé máy bay ngày về theo
yêu cầu
• 20kg hành lý ký gửi giá 600.000đ/chặng
• Chi phí ăn uống: HDV sẽ tư vấn theo khẩu vị của đoàn
(tối đa 500.000đ/khách/ngày)
• Tiền tip cho HDV và tổ phục vụ: 100.000đ/khách/ngày
• Vé tham quan thủy cung 500.000đ/khách
• Vé đi universtudio 1.700.000đ/khách
• Chi phí phát sinh nếu chuyến bay bị huỷ trong trường
hợp bất khả kháng: thiên tai, thời tiết
• Visa Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài

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 Sydneyhạn 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: TPHCM - OSAKA

Buổi sáng: Đoàn tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất
làm thủ đón chuyến bay sang Osaka (bay thẳng Vietjet
hoặc quá cảnh Đài Bắc,Hongkong,Quảng Châu...)

Đến Osaka đoàn làm thủ tục nhập cảnh về khách sạn nhận
phòng
Buổi tối: dạo phố, ăn uống mua sắm ở khu Namba

NGÀY 2: THÀNH OSAKA - PHỐ MUA SẮM UMEDA

Buổi sáng: Sau bữa sáng, Đoàn tham quan Lâu
đài Osaka được xây dựng vào nửa cuối thế kỷ 16 để làm
nơi cư ngụ của Toyotomi Hideyoshi (※1) - 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

Buổi trưa: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng địa phương.
Sau đó di chuyển qua khu phố Umeda nhộn nhịp của
Osaka tự do mua sắm,tham quan,chụp ảnh
Buổi tối: Đoàn dùng bữa tối, về khách sạn nghỉ ngơi

https://matcha-jp.com/vn/3094


NGÀY 3: CHÙA VÀNG - CHÙA THANH THUỶ - HOÀNG CUNG KYOTO - ĐỀN NGHÌN CỔNG

Buổi sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại Homestay, sau đó
tham quan:
- Chùa Thanh Thủy – một trong những ngôi chùa nổi
tiếng nhất Cố đô Kyoto. Chùa nổi tiếng với ba ngọn thác
là “Học hành, Trường thọ và Tình duyên” được cho là sẽ
ban phúc cho những ai uống nước ở một trong ba ngọn
thác này. Ngoài ra, khung cảnh tuyệt vời khi nhìn từ
chùa cũng là một trong những điểm thu hút khách du
lịch. Tất cả cảnh sắc của Cố đô được thu gọn lại như
một bức tranh lung linh tuyệt mĩ.
- Đền thờ Fushimi Inari: một đền thờ Thần đạo vô cùng
nổi tiếng ở Nhật, với hơn một ngàn năm lịch sử và trải
rộng trên núi Inari. Ngoài sự linh ứng với những lời cầu
khấn, Fushimi Inari còn nổi tiếng với hàng ngàn cổng
Torii đỏ tươi dẫn lối vào khuôn viên đền.

Buổi trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại Cố đô Kyoto xinh đẹp
sau đó khởi hành tham quan hoàng cung Kyoto với vẻ đẹp
của vườn thượng uyển và hoàng cung Kyoto thường được
xem là một nhưng vườn thượng uyển đẹp nhất tại Nhật, là
toàn thể khu vườn lớn bao quanh hoàng cung và tổng thể
toàn bộ công trình kiến trúc nối tiếp nhau, tiêu biểu là
"Shishinden" - chánh điện của hoàng cung. Sau đó đoàn di
chuyển qua tham quan chùa Vàng Kinkaku-ji là ngôi chùa
thuộc phái Shokoku-ji thuộc dòng Lâm Tế tông, tên chính
thức là Rokuon-ji. Vốn là nơi nghỉ dưỡng trên núi
được Ashikaga Yoshimitsu, shogun đời thứ 3 của Mạc phủ
Muromachi cho xây dựng vào năm 1397, về sau thành
thiền tự và trở nên nổi tiếng với Xá lợi điện "Kinkaku" tỏa
ánh vàng lấp lánh. Ngôi chùa được chỉ định là di sản văn
hóa thế giới.
Buổi tối: Dùng bữa tối và về khách sạn nghỉ ngơi

NGÀY 4: SUMIYOSHI TAISHA - KAIYUKAN

Buổi sáng: Sau khi dùng bữa sáng, đoàn tham quan:
- Sumiyoshi-taisha là trụ sở chính của đền Sumiyoshi-
jinja gồm có khoảng 2300 đền thờ trên toàn Nhật Bản.
Sumiyoshi-taisha là một trong 3 đền thờ Sumiyoshi lớn
nhất Nhật Bản, cùng với Sumiyoshi-jinja
ở Shimonoseki và Hakata, tự hào với lịch sử hơn 1800
năm. Đây là ngôi đền nổi tiếng khắp cả nước, mỗi năm
có hơn 2.000.000 lượt người đến viếng chùa vào dịp
năm mới.
- KAIYUKAN : đoàn tham quan Thuỷ Cung KAIYUKAN
Kaiyukan chú trọng vào việc trưng bày các loại sinh vật
với trạng thái gần với môi trường sống tự nhiên, nhằm
giới thiệu đến du khách hình dáng cũng như tập quán
sống tự nhiên vốn có của chúng.. Vì vậy, tại đây sẽ
không tổ chức những show diễn cá heo hay sư tử biển
như các nơi khác. Khi bước vào bên trong Kaiyukan,
đầu tiên sẽ phải đi qua một bể cá có hình dáng như
một đường hầm, được gọi là "Fish walkthrough Gate
Aqua", sau đó di chuyển bằng thang cuốn lên tầng cao

nhất là tầng 8, đây là nơi tái hiện lại khu rừng sinh thái Nhật
Bản, mang tên "Japan No Mori". Và từ khu vực này, du
khách sẽ đi men theo đường lộ trình để đến "Đảo Aleutian
"-nơi ở của những chú Rái Cá; "Vịnh Monterrey" củabáo
biển, sư tử biển California; "Vịnh Panama" của cá nhím;
"Rừng nhiệt đới"- lãnh địa của loài chuột lang nước, loài cá
răng đao; "Nam Cực- vùng đất lạnh giá của loài chim cánh
cụt vua; "Biển Kasuman" của loài cá heo hông trắng Thái
Binh Dương. Ngoài ra còn có "Rạn San Hô Great Barrier",
"Thái Bình Dương", "Biển nội địa Seto", "Khu vực biển Nhật
Bản" được thiết kế theo hình xoắn ốc, theo chiều đi xuống
để phục vụ cho việc tham quan của du khách

Buổi tối: Đoàn dùng bữa tối và về khách sạn nghỉ ngơi

https://www.japanhoppers.com/vi/kansai/kyoto/
https://www.japanhoppers.com/vi/kanto/ashikaga/
https://www.japanhoppers.com/vi/chugoku/shimonoseki/


NGÀY 5: NARA - SHINSHAIBASHI

Buổi sáng: Sau bữa sáng, đoàn tham quan:
Thành phố Nara từng là khu vực trung tâm của nước
Nhật với cái tên Heijo-kyo trong suốt 74 năm kể từ năm
710, là cái nôi nuôi dưỡng nền văn hóa Tenpyo. Đền
Kasuga-jinja, chùa Kofuku-ji, chùa Todai-ji (di sản thế
giới Unesco)...đã được xây dựng hoặc di dời
đến Nara trong thời gian này. 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 đặc trưng
lớn nhất của công viên Nara là những chú hươu lang
thang tự do trong công viên.
Buổi trưa: Đoàn về Osaka ăn trưa, sau đó dạo chơi và
khám phá thành phố dưới lòng đất Namba và mua sắm
trên con đường Shinshaibashi nhộn nhịp nhất Osaka.

OPTION: khám phá công viên chủ để Universal studio (chi
phí tự túc vé vào cổng)
Buổi tối: Đoàn tự do tham quan và thưởng thức ẩm thực
đường phố tại Osaka

https://www.japanhoppers.com/vi/kansai/nara/
https://www.japanhoppers.com/vi/chubu/kofu/
https://www.japanhoppers.com/vi/kansai/nara/
https://www.japanhoppers.com/vi/kansai/nara/
https://www.japanhoppers.com/vi/kansai/nara/


NGÀY 6: Vương Đường Phật Giáo - Universtudio : có 2 lựa chọn

Lựa chọn 1 : tự do khám phá Univer nguyên ngày
(Vinharound sẽ dẫn đến công viên quý khách tự do chơi
các trò chơi trong công viên, không bao gồm tiền vé
vào cổng)

Lựa chọn 2: Sau khi ăn sáng xe đón đoàn tham
quan ,Vương Đường Phật Giáo có tên chính xác là Niệm
Phật Tông Tam Bảo Sơn Vô Lượng Thọ Tự, trực thuộc
Dung Thông Niệm Phật Tông, tông phái lấy Đức Phật A Di
Đà làm Đức Giáo Chủ. Tự viện tọa lạc ở trung tâm Nhật
Bản với 200ha đất được vây bọc chung quanh bởi 8 ngọn
núi, tượng trưng cho hoa sen 8 cánh. Theo huyền thoại,
vùng đất này đã có thời được gọi là Thung lũng Mãng xà
vương (Vua rắn - Mamushi-dani).

NGÀY 7: Osaka - TPHCM

Sau khi ăn sáng đoàn làm thủ tục trả phòng ra sân bay
đón chuyến bay về lại TPHCM

Sau khi đáp sân bay Tân Sơn Nhất, HDV chia tay và hẹn
gặp lại Quý khách trong những chuyến đi tiếp theo

GIÁ TOUR: 27.000.000Đ/KHÁCH



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)


