
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 

 Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm 
 Ngày khởi hành: 20/11 – 23/11/2019 
 Hàng không: Vietjet air 

Các điểm nổi bật của chương trình: 
• Viếng chùa Kinkaku-ji - Kim Các Tự 
• Thưởng thức show biểu diễn Kimono truyền thống 
• Bảo tàng rượu Hatsukuru Sake 
• Tham quan Tháp Cảng Kobe 

 
NGÀY 01: TP. HCM – OSAKA (ĂN TRÊN MÁY BAY) 
 

21h30 ngày 20/11/2019: HDV của GO WORLD TRAVEL sẽ đón đoàn 
tại Ga đi Quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất. Làm thủ tục chuyến bay VJ828 
khởi hành đi Nhật Bản lúc SGN – KIX 0140 0830. 
Đoàn nghỉ đêm trên máy bay.  

 
 
 
 

  
 

NGÀY 02: OSAKA – KYOTO (ĂN 2 BỮA) 

Đến sân bay quốc tế Kansai, HDV & xe đón đoàn khởi hành đi tham quan 
& khám phá đất nước mặt trời mọc: 

v Chùa Kinkaku-ji - Kim Các Tự: tức chùa Gác Vàng, là tên phổ 
thông của chùa Rokuon-ji ở Kyoto. Toàn bộ ngôi chùa, ngoại trừ tầng trệt 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 

 

đều được bọc bằng những lá vàng nguyên chất, khiến cho ngôi chùa có giá 
trị vô cùng to lớn. Đây cũng là điểm sáng nổi bật trong các ngôi chùa của 
Nhật Bản, hơn nữa nơi đây cũng chính là biểu tượng có giá trị tinh thần, đã 
từng là một Shiraiden (Đền Xá Lị)-di tích của Phật Giáo. chùa nằm trong di 
sản văn hóa cố đô Kyoto. 

Dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau bữa trưa, đoàn khởi hành 
tham quan: 

v Đoàn xem show biểu diễn Kimono truyền thống. 
 
v Đền Higashi Honganji: là ngôi chùa chính của giáo phái Jodo 
Shinshu Otani, tên gọi chính thức là Shinshu Honbyo. Trải qua nhiều lần 
bị thiêu rụi và trùng tu lại, ngôi chùa có kiến trúc như ngày nay từ năm 
1895. 

Làm thủ tục nhận phòng & ăn tối, nghỉ đêm.  

 

 
 
 
 

 
NGÀY 03:  OSAKA –  KOBE (ĂN 3 BỮA) 

Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Sau đó đoàn di chuyển đến KOBE tham 
quan:  

 

v Tham quan Tháp Cảng Kobe và chụp hình lưu niệm tại đây.  
 

v Bảo tàng rượu Hatsukuru Sake: đến đây du khách sẽ được tìm hiểu 
thêm nhiều thông tin thú vị xung quanh quy trình chế biến rượu Sake ở 
Nhật Bản. Không những thế, ở gian trưng bày còn phát những bài hát 
truyền thống của những người thợ làm rượu ngày xưa. Thợ làm rượu 
thường hát những bài hát này để động viên tinh thần trong khi lao 
động. Vì vậy, khi đến đây du khách cảm thấy nhưng đang lạc vào một 
nhà máy sản xuất rượu Sake thật sự. 
 

Dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau bữa trưa, đoàn khởi hành tham 
quan: 
 
v Tham quan Lâu đài Osaka (bên ngoài) – Tọa lạc giữa bạt ngàn Cây 

Ngân Hạnh khoe sắc, là một điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản và là 
biểu tượng chính của thành phố Osaka với những chi tiết mạ vàng và 
màu ngói xanh ngọc. Lâu đài Osaka cũng được coi là địa điểm ngắm 
lá đỏ đẹp nhất Osaka.  

 
v Tham quan mua sắm tại Shinsaibashi: được xem là thiên đường mua 

sắm dài vô tận của thu đổi Osaka, các cửa hàng và các mặt hàng nổi 
tiếng từ cao cấp đến bình dân. 

Sau đó đoàn dùng cơm tối, về khách sạn nhận phòng và nghỉ đêm. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 

 

 
NGÀY 04: OSAKA – TP HỒ CHÍ MINH (ĂN SÁNG) 

Quý khách dùng điểm tâm sáng. Đoàn làm thủ tục trả phòng . 
 
Đến giờ hẹn, xe và hướng dẫn đón quý khách ra sân bay làm thủ tục trên 
chuyến bay VJ829 KIX-SGN 09:30 - 13:30 về lại Việt Nam. 
 
Dự kiến 13h30 đoàn về tới sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc chương trình 
tham quan. 
 Chia tay Quý khách. Hẹn gặp lại quý khách! 
 

 

 
***Chương trình có thể thay đổi trình tự các điểm tham quan để phù hợp với tình hình giao thông 
& thời tiết địa phương nhưng vẫn đảm bảo đủ điểm 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 
 

 
 

GIÁ TOUR BAO GỒM 
 

1. Phương tiện vận chuyển, xe đưa đón tham quan tại Nhật Bản. 
2. Vé máy bay khứ hồi theo hãng hàng không Vietjet Air  
Bao gồm hành lý ký gửi 30kg và 7kg xách tay 
3. Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. 
4. Ăn uống (sáng, trưa, chiều) theo chương trình. 
5. Vé tham quan du lịch có trong chương trình. 
6. Bảo hiểm du lịch, mức bồi hoàn tối đa 50.000usd/ trường hợp. 
7. Thuế VAT (0%) & phí phục vụ. 
8. Hướng dẫn viên du lịch suốt tuyến. 
9. Visa nhập cảnh Nhật Bản. 
10. Quà tặng: nón du lịch, nametag hành lý, gối cổ du lịch. 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 
 

1. Lệ phí làm hộ chiếu, visa tái nhập Việt Nam cho khách sử dụng hộ chiếu nước ngoài. 
2. Nước uống rượu bia trong những bữa ăn, chi phí điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định 

hàng không.  

 
GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH (VNĐ) 

 
Người lớn 

Từ 11 tuổi trở lên 
Trẻ em 

Từ 02-10 tuổi 
Trẻ em 

Dưới 02 tuổi 

22.890.000 VND 
19.490.000 VND 8.390.000 VND 

v Ngủ chung với người lớn đi kèm 
Phụ thu phòng đơn: 3.000.000 VND/ khách / trọn tour 



 
 
 
 
  
 
 

 

3. Chi phí dời ngày, đổi chặng bay, nâng hạng vé máy bay, phí ở phòng đơn và chi phí cá nhân của 
khách ngoài chương trình. 

4. Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương (28USD ~ 680.000VNĐ/khách/tour). 
5. Visa tái nhập Việt Nam cho khách nước ngoài (65USD ~ 1.500.000VNĐ/khách) 
6. Hóa đơn VAT (Quý khách cần xuất hóa đơn vui lòng thông báo trước ngày khởi hành 10 ngày). 
 

HỒ SƠ CẦN THIẾT XIN VISA 
 

1. Hộ chiếu bản gốc còn hạn trên 6 tháng (có chữ ký của người mang hộ chiếu). 
2. 2 tấm hình 4.5 x 4.5 (font nền trắng, hình thấy rõ trán và tai, mới chụp không quá 3 tháng, 
hình không được trùng với hình trên mặt hộ chiếu). 
3. Hợp đồng lao động + giấy phép kinh doanh (trong độ tuổi lao động). Kinh doanh tự do 
cần bổ sung xác nhận số dư hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Điền đầy đủ thông tin vào phiếu cung cấp thông tin xin visa (đính kèm bên dưới) + sao y hộ 
khẩu 
è Tuy nhiên LSQ có thể yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ khác đề nghị quý khách hỗ trợ. 
Tùy vào hồ sơ, có thể Quý khách sẽ được yêu cầu  KÝ QUỸ: từ 250.000.000 VNĐ/khách   
 

THÔNG TIN CHUNG 
 

1. Trước khi đăng ký tour du lịch xin Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình tour, điều khoản, 
giá tour bao gồm cũng như không bao gồm trong chương trình. Trong trường hợp Quý khách không 
trực tiếp đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương 
trình từ người đăng ký cho mình. 
2. Hộ chiếu (passport) của Quý khách phải có chữ ký, còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng kể từ 
ngày nhập cảnh. 
3. Quý khách từ 70 tuổi trở lên vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo 
tour). 
4. Quý khách từ 70 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch nước 
ngoài của bác sĩ và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi theo. 
5. Quý khách mang thai vui lòng báo cho nhân viên bán tour để được tư vấn thêm thông tin. Không 
nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lý do an toàn cho khách. 
6. Quý khách có yêu cầu ở phòng đơn, vui lòng thanh toán thêm tiền phụ thu. Hai người lớn chỉ 
được ngủ kèm một trẻ em. 
7. Sau khi đóng tiền nếu Quý khách muốn hủy tour, vui lòng đem hộ chiếu/CMND và hóa đơn đã 
đóng tiền đến ngay văn phòng công ty để làm thủ tục hủy tour, công ty không nhận khách báo hủy 
tour qua điện thoại. 
8. Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng hàng không nên trong một số trường hợp giờ bay 
có thể thay đổi mà không được báo trước. 
9. Thứ tự các điểm tham quan và lộ trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng 
vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu. Tên khách sạn sẽ được xác nhận chính thức 
vào ngày họp đoàn, trước ngày khởi hành 01 - 02 ngày. 
10. Trong trường hợp Quý khách bị từ chối nhập cảnh tại nước sở tại thì trách nhiệm không thuộc 
về phía công ty. 



 
 
 
 
  
 
 

 

11. Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty sẽ nhận đủ số lượng khách (từ 15 khách trở lên), 
thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Trong trường hợp đoàn không đủ khách hoặc đã đủ nhưng số 
lượng khách không đạt visa nhiều, công ty có trách nhiệm thông báo cho những khách khác trong 
đoàn biết. Hai bên sẽ thỏa thuận lại giá cho đoàn, nếu Quý khách không đồng ý giá mới, Quý khách 
có thể chuyển sang ngày khởi hành khác kế tiếp của công ty, hoặc dời qua ngày phù hợp với thời gian 
của khách. 
12. Hướng dẫn viên của công ty sẽ giữ toàn bộ hộ chiếu bản chính của Quý khách trong suốt chuyến 
đi. 

 
QUY ĐỊNH MUA TOUR VÀ HỦY TOUR 

 
1. Đợt 1: Đặt cọc 15.000.000VNĐ/khách ngay khi đăng ký tour. 
2. Đợt 2: Thanh toán tổng số tiền tour còn lại sau khi có kết quả cấp visa. 
3. Nếu quý khách báo hủy tour : 

v Phạt 75% giá trị Tour nếu hủy trước 30 ngày  
v Phạt 100% giá trị Tour nếu hủy từ 1 -29 ngày  

4. Trường hợp Quý khách bị từ chối cấp visa, chi phí không hoàn lại là 2.500.000 VNĐ. Vì 1 lí 
do nào đó mà trong gia đình có người không được LSQ cấp visa thì người những thành viên còn lại 
vẫn tham gia chương trình bình thường, nếu không tham gia sẽ áp dụng như quy định huỷ tour.  
5. Nếu Quý khách đã được cấp visa trước khi công ty xuất vé máy bay, nhưng vì bất kỳ lý do nào 
Quý khách không thể tham gia đoàn được, chi phí không hoàn lại là 80% giá trị tour, đồng thời công 
ty cũng sẽ thông báo Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán huỷ visa của Quý khách. 
Sau khi xuất vé máy bay, nếu Quý khách báo hủy tour, chi phí không hoàn lại là 100% giá trị tour. 
Công ty được miễn trừ trách nhiệm trong quá trình thực hiện tour nếu xảy ra các trường hợp bất khả 
kháng do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, đình công, bạo động, chiến tranh hoặc do máy bay, xe lửa, tàu 
thủy, xe điện bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật… dẫn đến tour không thể thực hiện 
tiếp được, công ty sẽ hoàn trả lại tiền tour cho Quý khách sau khi đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã 
thực hiện như phí làm visa, vé máy bay, dịch vụ ăn ở… và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm 
bất kỳ chi phí nào khác. 

6. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm và không hoàn lại chi phí tour trong trường hợp Quý khách 
bị  từ chối xuất nhập cảnh tại Việt Nam và các nước sở tại  vì bất kỳ lí do nào. Quý khách vui lòng 
chịu những chi phí phát sinh. 
7. Trong trường hợp, quý khách đăng kí tham gia tour theo nhóm gia đình và bạn bè. Nếu trong 
nhóm có người bị LSQ từ chối visa thì những khách còn lại bắt buộc phải tham gia theo đúng lịch 
trình tour. Nếu quý khách không tham gia sẽ áp dụng như quy định huỷ tour, chi phí không hoàn lại 
là 100% giá trị tour. 
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG CẬP NHẬT THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ LÀM VISA 

 
1 Họ và Tên  

 

2 Ngày sinh  
 

3 Giới tính  
¨ Nam                    ¨ Nữ 

4 Nơi sinh  
 

5 Quốc tịch  
 



 
 
 
 
  
 
 

 

6 Hộ chiếu 

Số hộ chiếu  
 

Ngày cấp  
 

Ngày hết hạn  
 

7 CMND 

Số  
 

Nơi cấp  
 

Ngày cấp  
 

8 Điện thoại di động  
 

9 Địa chỉ email  
 

10 Nghề nghiệp/ chức vụ  
 

11 Tên công ty/trường học  
 

12 Địa chỉ công ty/trường học  
 

13 SĐT công ty/trường học  
 

14 Tình trạng hôn nhân  
¨ Độc thân          ¨ Đã kết hôn         ¨ Ly dị 

15 Thông tin vợ/ chồng 

Họ và tên   
 

Ngày sinh  
 

Nghề nghiệp  
 

Quốc tịch  
 

Điện thoại  
 

16 Địa chỉ nhà riêng  
 

17 Số điện thoại nhà riêng  
 

18 Đã được cấp visa Nhật Bản 
khi nào chưa? 

 
 

19 Đã bị từ chối cấp visa Nhật 
Bản chưa? 

 
 

20 Liệt kê những nước đã đi 
trong 5 năm qua 

 
 

 


