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OSAKA – KYOTO – KOBE

NGÀY 1: HCM – HANOI - KANSAI AIRPORT
NHẬT BẢN (Ăn nhẹ máy bay)

Tại Miền Nam: Trưởng đoàn công ty Viettourist đón
Quý khách ở điểm hẹn tại sân bay Tân Sơn HCM nhất
đáp chuyến bay đi Nhật Bản Quá cảnh Sân Bay Nội Bài.
Tại Miền Bắc: Trưởng đoàn công ty Viettourist đón Quý
khách ở điểm hẹn tại Sân Bay Quốc tế NỘI BÀI, làm
thủ tục xuất cảnh, đáp chuyến bay thẳng đi OSAKA Nhật Bản.
OSAKA ngày nay là một thành phố phát triển cực kỳ hưng
thịnh, là trung tâm kinh tế, dịch vụ, giáo dục cấp cao ở Nhật
Bản.Chuyến bay quá cảnh tại sân bay Nội Bài – Đến Osaka,
xe và HDV đưa quý khách đến khách sạn nhận phòng nghỉ
ngơi.

NGÀY 2: OSAKA – PHỐ CỔ DI SẢN
THẾ GIỚI KYOTO ( Ăn ba bữa )

Sáng: Qúy khách ăn sáng tại khách sạn, và đoàn khởi
hành đi tham quan cố đô KYOTO. Một trong những điểm
du lịch tuyệt nhất thế giới. Đến KYOTO đoàn tham quan:
Chùa Nước (Kyomizu) còn gọi là Chùa Thanh Thủy,
được xây dựng vào đầu thời kỳ Nara (năm 778) Một trong
những ngồi chùa linh thiêng nổi tiếng nhất Nhật Bản.
Chùa Vàng (Kinkaku-ji), Được mệnh danh là Tây Kinh
của nước Nhật
Chùa Ngàn Cột (Fushimi Inari), một ngôi chùa đẹp kỳ lạ,
nơi đóng bộ phim đoạt giải Oscar Hồi ức của một Geisha.
Công viên Maruyama là một nơi để ngắm hoa sakura vào
mùa Xuân, và lá đỏ vào mùa Thu (tùy vào mùa có thể tham quan)
Phố cổ Gion (Gion-machi), khu phố ăn chơi nổi tiếng nhất
1000 năm trước của Nhật với những nàng kỹ nữ geisha kiều
diễm - Geisha. Xem show biểu diễn Kimono truyền thống
do các cô người mẫu geisha chuyên nghiệp thực hiện.
Quý khách có dịp trải nghiệm chụp hình trong trang
phục Kimono hoăc Yukata. Chiều khởi hành về
Osaka tham quan và mua sắm tại siêu thị miễn
thuế Duxton Plaza nằm tại khu Shinsenbashi
nổi tiếng với khu mua sắm dưới lòng đất với
tên gọi là Crysta Nagahori. Thưởng thức các
món đặc sản địa phương và trải nghiệm
vô số hoạt động giải trí tại khu vực trung
tâm thành phố.

Đoàn ăn tối tại nhà hàng, về khách sạn
nghỉ ngơi.

NGÀY 3: OSAKA – THÀNH PHỐ CẢNG
BIỂN KOBE ( Ăn ba bữa)

Sáng: Qúy khách ăn sáng tại khách sạn, và khám phá thành
phố OSAKA để thấy được yếu tố phong thủy kết hợp hai yếu
tố núi và sông nước khắp nơi. Từ nhà ở cho đến công viên, vườn
hoa, lâu đài và các công trình lớn khác hài hòa với thiên nhiên,
môi trường sống xung quanh.Tham quan Lâu đài Osaka hay
còn gọi là lâu đài Hạc Trắng, là một trong những thành cổ nổi
tiếng nhất nước Nhật, đóng một vai trò quan trọng trong việc
thống nhất Nhật Bản vào cuối thế kỷ XVI.
Đoàn khởi hành đi thành phố KOBE mệnh danh là Châu Âu
của Nhật Bản, cách thành phố OSAKA 30phút. Đoàn ăn trưa
tại Thành phố Kobe nằm trong tam giác kinh tế du lịch văn
hóa của vùng Kansai: Thành phố Kobe có nhiều công viên
và kiến trúc rất đẹp đậm chất phương Tây. Viettourist sẽ đưa
Qúy khách chiêm ngưỡng một loạt các cảnh quang ngoạn mục
và kiến trúc tinh xảo, phức tạp. Hơn thế nữa, Qúy khách sẽ
choáng ngợp với cảnh quan và không khí trong lành của thành
phố Kobe. Đoàn tham quan Công viên cảng Kobe:
Công viên Meriken nằm cạnh bờ sông thuộc khu vực cảng
Kobe Meriken là nơi có những kiến trúc mang tính biểu tượng
của thành phố Kobe như tượng cá chép khổng lồ "Fish Dance",
"Bảo tàng hải dương Kobe" mang hình dáng chiếc thuyền buồm.
Tháp Kobe được xây dựng vào năm 1963 và với sơn màu đỏ
như một biểu tượng của Kobe. Đứng ở đỉnh tháp, bạn có thể
để thấy toàn bộ thành phố Kobe.
Cầu Akashi-Kaikyo, thường được gọi là "cây cầu ngọc trai"
Cây cầu đã lấy được sự chú ý của thế giới về kiến trúc có
một không hai. Tham quan phố Trung Hoa (Phố Nankinmachi)
đầy màu sắc và sống động với khoảng 100 cửa hàng, là 1 trong
3 khu lớn nhất.
Quý khách khởi hành về lại OSAKA và ra sân bay làm thủ
tục xuất cảnh đáp chuyến bay về Việt Nam.
Đoàn khởi hành từ Hà Nội đến sân bay Nội Bài chia tay
& hẹn gặp lại
Đoàn khởi hành từ HCM : Đến Hà Nội, nhận phòng khách
sạn nghỉ ngơi

NGÀY 4: OSAKA - HANOI- HCM ( Ăn sáng )

Chuyến bay quá cảnh tại Hà Nội . Đến Hà Nội đoàn
làm thủ tục nhập cảnh , xe đón quý khách về khách sạn khu
vực Nội Bài nhận phòng nghỉ ngơi tự do, đến giờ nối chuyến
bay về TPHCM. Kết thúc chương trình. Viettourist xin tạm
biệt và cảm ơn Quý khách . Hân hạnh được phục vụ trong
những chuyến du lịch tiếp theo.

DULICHNHATBAN.COM
HOTLINE

1900.1868
0909.88.66.88

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DU LỊCH VIETTOURIST

Trụ sở chính: 91 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
Hotline: 1900.1868 - 0909.88.66.88 - Khẩn: 0908.88.66.88 - Email: viettourist@icloud.com
Khi đăng ký tour vui lòng đặt cọc 50% tiền tour và bồ sung Hộ khẩu, CMND,
Giấy tờ cá nhân theo yêu cầu (nếu có) và sẽ bị mất cọc nếu hủy tour và
thanh toán phần còn lại trước 10 ngày khởi hành tour.
GIÁ TOUR BAO GỒM :
Vui lòng kiểm tra hạn hộ chiếu còn 6 tháng tính đến ngày đi tour về. Hộ
Vé máy bay khứ hồi TP. Hồ Chí Minh – KANSAI – TP. Hồ chiếu đảm bảo các yếu tố sau: Hình ảnh không bị hư hỏng, mờ nhòe, thông
Chí Minh bao gồm thuế sân bay, 7kg hành lý xách tay và tin đầy đủ, dù còn hạn sử dụng nhưng nếu hình ảnh bị mờ nhòe, vẫn không được
20kg hành lý ký gửi khứ hồi từ các hãng hàng khôngVietjet xuất hay nhập cảnh. Trường hợp vào ngày khởi hành, Quý khách không được
/VietnamAirline/ Tways/ KoreaAirines/ China Southern/AsianaAirlines…; xuất hoặc nhập cảnh trong nước và ngoài nước vì lý do cá nhân công ty sẽ
không chịu trách nhiệm và không hoàn tiền các khoản chi phí liên quan khác.
Ăn theo lịch trình tại các nhà hàng địa phương;
Khách mang quốc tịch Nước ngoài phải có Visa (Thị thực) nhập cảnh
Hướng dẫn địa phương và hướng dẫn viên từ Việt Nam
Việt
Nam còn hạn sử dụng tính đến ngày khởi hành. ( NẾU CHƯA CÓ VUI
phục vụ suốt tuyến;
Nước uống (1 chai / ngày/ người), xe ô tô đời mới , phí vé LÒNG THÔNG BÁO ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN )
Khi khách hàng đăng ký tour, vui lòng cung cấp thông tin cá nhân trên hộ
tham quan theo chương trình;
chiếu : Họ & Tên chính xác, ngày cấp, ngày hết hạn hộ chiếu, số điện thoại
Khách sạn 3 sao (2 khách/phòng);
liên lạc ,địa chỉ liên lạc…….
Bảo hiểm du lịch theo quy định, bồi thường tối đa 210.000.000 đồng;
Nếu vào ngày khởi hành vì lý do không đủ số lượng khách, hay bất cứ
Quà tặng công ty nón, bao da hộ chiếu.
lý do khách quan nào khác, tour không khởi hành đúng ngày, Công ty sẽ
thông báo cho Quý Khách ngày mở tour vào đợt kế tiếp, hoặc hoàn tiền lại
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM :
cho quý khách và Công ty sẽ không chi trả thêm bất kỳ chi phí phát sinh khác.
Nếu Quý khách là Việt Kiều hoặc khách Nước Ngoài và visa VN ghi
Tiền tip cho HDV+ tài xế: 800.000VNĐ/KHÁCH
trong hộ chiếu là loại visa nhập cảnh 1 lần, sẽ phụ thu thêm phí làm visa tái
Lệ phí visa 2.000.000 đồng/khách.
nhập VN là 1.480.000vnđ/khách (nộp hộ chiếu gốc + 1 hình 4x6 nền trắng).
Riêng Visa tái nhập VN làm tại cửa khẩu là 650.000vnđ/khách (nộp hộ chiếu
Chi phí cá nhân và chi phí ngoài bao gồm nêu trên...
Lưu ý: Công ty chỉ tổ chức tour du lịch tham quan thuần túy theo gốc hoặc photo nộp kèm 1 hình 4x6 nền trắng). Viettourist sẽ không chịu trách
quy định của Luật du lịch và quản lý sử dụng visa theo quy định nhiệm nếu Quý khách bị từ chối xuất cảnh của Cơ quan QLXNC Việt Nam
và nhập cảnh của Cơ quan QLXNC nước sở tại với bất cứ lý do nào.
của Lãnh sự quán cấp và cam kết thực hiện đúng những địa điểm
Không sử dụng thẻ xanh, nếu là Sổ du lịch (cần làm visa nước cần nhập
tham quan trong chương trình. Chương trình không áp dụng cho cảnh). Cần thông báo cho nhân viên nhận tour nếu Quý khách sử dụng các
mục đích thăm viếng cá nhân hoặc thương mại. Chương trình có hồ sơ khác nhập không phải hộ chiếu. Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc
thể thay đổi tùy tình hình thực tế nhưng cam kết đảm bảo đầy đủ Travel document (chưa nhập quốc tịch) vui lòng thông báo với nhân viên
bán tour ngay thời điểm đăng ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy tờ có liên
chương trình.
quan (nếu có). Quý khách chỉ mang thẻ xanh (thẻ tạm trú tại nước ngoài) và
không còn hộ chiếu VN còn hiệu lực thì không đăng ký du lịch sang nước thứ
ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR :
ba được. Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang
theo lúc đi tour.
Sau khi đăng ký tour thanh toán 50% tiền cọc và visa
Nếu yêu cầu ở phòng đơn, Quý khách vui lòng thanh toán tiền phụ thu.
Hủy tour trước ngày khởi hành 30 ngày, Quý khách chịu 50% tiền
Khách dưới 18 tuổi phải có bố mẹ đi cùng hoặc người
tour và visa (nếu có).
được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền từ bố mẹ.
Hủy tour trước ngày khởi hành 20 ngày, Quý khách chịu 75% tiền
Quý khách đăng ký tour vui lòng theo đoàn về đúng
tour và visa (nếu có).
ngày kết thúc tour và không tách đoàn. Vì mục đích
Hủy tour trước ngày khởi hành 15 ngày, Quý khách chịu 100% tiền
& trách nhiệm an toàn, công ty chỉ tổ chức tour du
tour và visa (nếu có).
lịch tham quan thuần túy. Quý khách không được tự ý
Nếu hủy chuyến du lịch ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán
tách và bỏ đoàn trong thời gian tham gia chương
đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là 100% tiền tour.
trình tour của công ty.
Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy,
Trong trường hợp khách đi 1 mình (lẻ nữ hoặc lẻ nam)
chủ nhật và các ngày Lễ, Tết.
thì phòng ba (phòng triple) sẽ được bố trí khi cần thiết.
(lưu ý: người thứ 3 trong phòng phải ngủ giường phụ (còn
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN KHI ĐĂNG KÝ : gọi là Extra bed), đồng thời khách sạn rất ít có phòng 03 người,
khách đi lẻ (1 mình) phải đóng phụ thu phòng đơn nếu
Hạn chót nhận hồ sơ : 20 ngày trước ngày khởi hành. Nếu quý khách
không có người khách lẻ khác ghép.
không đậu Visa vì bất kỳ lý do nào thì công ty sẽ hoàn lại tiền sau khi trừ lệ
phí xin Visa + dịch thuật 1.000.000đ/hồ sơ. Trường hợp đậu Visa nhưng hủy
tour với bất kì lý do naog công ty không hoàn lại tiền tour.

