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NHẬT BẢN 

OSAKA – KOBE – KYOTO 
05 Ngày 04 Đêm 

 
Ngày 01: TP. HỒ CHÍ MINH – KANSAI 
Trưởng đoàn Perfect Holiday Việt Nam đón qui khách tại cột số 09 lầu 02, Ga đi quốc tế sân 
bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục đáp chuyến bay đi Osaka lúc 01:20. 
Đoàn nghỉ đêm và ăn sáng trên máy bay. 
Ngày 02: KANSAI – KOBE – OSAKA (Ăn sáng trên máy bay, Ăn trưa, Ăn tối) 
Đến sân bay Kansai đoàn làm thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản, Xe và hướng dẫn viên địa 
phương đón đoàn khởi hành đi Kobe đoàn tham quan: 
Cảng Kobe – Thành phố cảng nổi tiếng của vùng Kansai với các công trình kiến trúc cảng 
biển độc đáo: Cầu cảng Kobe, Công viên Meriken. 
Bảo tàng rượu Sake nhật bản – Hakutsuru Sake Brewwery Museum, một địa danh du lịch nổi 
tiếng Kobe, Nhật Bản du khách sẽ được tìm hiểu về quy trình chế biến rượu sake ở Nhật Bản 
tại đây. 
Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 
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Sau bữa trưa đoàn tiếp tục khởi hành về Osaka, đoàn tiếp tục tham quan: 
Lâu đài Osaka - Được xây dựng vào năm 1583, lâu đài Osaka là một trong những lâu nổi tiếng 
nhất nước Nhật. 
Shinsaibasi khu mua sắm sầm uất nhất Osaka mang nét đặc trưng tổng hợp giữa Mỹ và Nhật 
Bản với hàng trăm cửa hàng liền kề nhau, góp mặt đầy đủ các mặt hàng. 
Quý khách dùng bữa tối và về khách sạn nhận phòng. Nghỉ đêm ở Osaka. 
NGÀY 03: KYOTO ( Ăn sáng, Ăn trưa, Ăn tối) 
Đoàn dùng bữa sáng buffet tại khách sạn, sau đó khởi hành tham quan: 
Chùa Thanh Thủy (Kiyomizu) – ngôi chùa nổi tiếng nhất ở cố đô Kyoto, là một hạng mục của 
di sản văn hóa cố đô Kyoto đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1994. 
Vào mùa xuân, chùa được bao phủ bởi màu hồng ngọt ngào của Hoa anh đào. 
Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương 
Sau bữa trưa đoàn khởi hành tham quan: 
Đền Fushimi Inari: nằm trên độ cao 233m so với mực nước biển và thu hút du khách bởi 
đường hầm thông qua ngàn cổng Torii màu đỏ son. Ngôi đền thờ thần Inari-Daimyojin nổi 
tiếng linh ứng với những lời cầu nguyện làm ăn phát đạt, kinh doanh thuận lợi, phù hộ gia đạo 
bình an, giao thông an toàn, thăng hoa trong nghệ thuật. 
Rặng Tre Arashiyama - là một rừng tre tự nhiên nằm ở Arashiyama, Kyoto, Nhật Bản. Rừng 
tre này gồm nhiều tuyến đường khác nhau để du khách có thể đi tham quan xung quanh với 
tổng chiều dài 500m. 
Đoàn dùng bửa tối tại nhà hàng địa phương. 
Sau bửa tối đoàn về lại khách sạn nghỉ ngơi. Nghỉ đêm tại Osaka 
NGÀY 04: OSAKA – NARA – KANSAI ( Ăn sáng, Ăn trưa, Ăn tối) 
Đoàn dùng bửa sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. 
Sau bữa sáng đoàn khởi hành về Kansai trên đường đoàn tham quan: 
Công viên Nara – nơi có hàng trăm những chú hươu lang thang tự do trong khắp khuôn viên. 
Những chú hươu sống trong công viên Nara vốn được coi trọng từ thời cổ đại dưới danh nghĩa 
là các sứ giả của đền Kasuga-taisha. 
Chùa Todaiji - ngôi chùa lâu đời và nổi tiếng bậc nhất, đồng thời là một thắng cảnh tuyệt vời 
của Nhật Bản đó là chùa Todaiji. Todaijiđược UNESCO công nhận là “Quần thể đài tưởng niệm 
mang tính lịch sử của thời Nara” cùng một lúc với 07 công trình khác bao gồm các ngôi chùa, 
miếu thờ và những danh thắng khác cùng nằm trong cố cung Nara. 
Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương 
Sau bữa trưa đoàn tiếp tục khởi hành về Kansai, đoàn tự do mua sắm Aeon Mall đến giờ hẹn 
Hướng dẫn viên đưa đoàn đi dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Sau bửa tối về khách sạn 
nhận phòng nghỉ ngơi. Đoàn nghỉ đêm tại Kansai. 
NGÀY 05: KANSAI – TP. HỒ CHÍ MINH (Ăn sáng, Ăn trưa trên máy bay) 
Đoàn dùng bửa tối tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng, sau đó đoàn khải hành ra sân bay 
Kansai làm thủ tục đáp chuyến bay về Việt Nam. 
Đến Việt Nam đoàn làm thủ tục nhập cảnh, chia tay trưởng đoàn hẹn gặp lại quí khách trên 
mọi nẻo đường của Perfect Holiday Việt Nam. 
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Thứ tự các điểm tham quan theo chương trình có thể thay đổi theo tình hình thực tế 

nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan! 
 

Giá tour bao gồm: 
 

ü Vé máy bay khứ hồi SGN – KIX – SGN 
ü Hành lí: 7Kg xách tay + 20Kg kí gửi 
ü Xe đời mới máy lạnh phục vụ suốt tuyến. 
ü Khách sạn 03 đêm tại Nhật Bản tiêu chuẩn 3 sao: 02 Khách/Phòng; Phòng 03 sẽ được bố trí 

theo yêu cầu khi cần thiết. 
ü Vé tham quan 1 lần các điểm theo chương trình 
ü Bảo hiểm du lịch múc bồi thường tối đa 200.000.000 VNĐ/ trường hợp 
ü Hướng dẫn viên nói tiếng việt phục vụ suốt tuyến. 
ü Nước uống 1 chai/1khách/ngày 
ü Visa du lịch Nhật Bản theo đoàn. 

 
Giá tour chưa bao gồm: 
 

ü Hộ chiếu còn hạn trên 6 Tháng 
ü Visa tái nhập Việt Nam đối với khách Việt kiều 
ü Các chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, mua sắm cá nhân,… 
ü Chi phí phòng đơn 5,500,000 VNĐ/Khách, áp dụng trong trường hợp khách muốn ở 1 mình 

hoặc không có khách phù hợp để ghép 
ü Tip cho HDV và Tài xế địa phương 06USD/Khách/Ngày. 

Qui định mua tour và thanh toán: 
 

ü Đợt 1: Đặt cọc 50% để giữ dịch vụ và xe ngay khi kí hợp đồng  
ü Đợt 2: 50% Thanh toán số tiền còn lại khi có visa (Không tính thứ bảy,chủ nhật). 

Điều kiện hoàn huỷ: 
 
Nếu hủy tour khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour, hủy vé máy bay cụ thể:    
Nếu hủy chuyến du lịch ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: công ty du lịch 
có quyền hủy visa đã có, đồng thời khách sẽ chịu phí hủy theo điều khoản bên dưới: 
Ngay sau khi đặt cọc tour và trước ngày khởi hành là 22 ngày: Phí hủy là toàn bộ số tiền cọc 
tour. 

ü Trước ngày đi 15 -21 ngày : Thanh toán 70% trên giá tour. 
ü Trước ngày đi 7-14 ngày                : Thanh toán 100% trên giá tour. 
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ü Trường hợp Quý khách bị từ chối visa, chi phí không hoàn lại là 3.500.000VNĐ 
ü (Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy và chủ nhật) 
ü Việc hủy bỏ tour với công ty phải được thông báo trực tiếp qua Fax, email và phải được công 

ty xác nhận. Việc hủy bỏ qua điện thoại không được chấp thuận.  

Lưu ý khác: 
ü Quý khách từ 70 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận sức khỏe để đi du lịch nước ngoài 

do bác sĩ cấp và giấy cam kết sức khỏe với Công ty. Bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, công ty 
sẽ không chịu trách nhiệm. 

ü Quý khách mang thai xin vui lòng báo cho công ty khi đăng ký tour để được tư vấn thêm 
thông tin. Không nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lí do an toàn cho khách. 

ü Giá tour không bao gồm chi phí visa tái nhập vào Việt Nam đối với Việt kiều & Ngoại kiều. 
ü Khi đăng ký, Quý Khách vui lòng nộp hộ chiếu còn giá trị trên 6 tháng tính từ ngày về. 
ü Trường hợp quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, công ty sẽ 

không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 
ü Nếu khách là Việt kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour. 
ü Thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi để phù hợp với tình hình khách quan 

(thời tiết, giao thông…) 
ü Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm điểm tham quan trong các trường hợp xảy ra 

thiên tai, sự cố về an ninh, sự cố về hàng không,… 
ü Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao 

gồm cũng như không bao gồm trong chương trình, các điều kiện hủy tour trên biên nhận 
đóng tiền. 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. 

ü Do các chuyến bay phụ thuộc vào hãng hàng không nên trong một số trường hợp, giờ bay có 
thể được thay đổi mà không thông báo trước. 

ü 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, Cty không chịu trách nhiệm bồi thường thêm 
bất kỳ chi phí nào khác. 
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HỒ SƠ XIN VISA NHẬT BẢN 

Để chuẩn bị tốt nhất cho việc xin visa nhập cảnh vào Nhật bản, Perfect Holiday Việt Nam 
gởi Quý Khách những thông tin hồ sơ để chuẩn bị như sau: 
 

1. Cá nhân 

1. Hộ chiếu gốc còn giá trị sử dụng trên 6 tháng tính đến ngày kết thúc chuyến đi. Nếu 
từng sử dụng hộ chiếu cũ, xin vui lòng photo copy kèm theo 

2. 2 ảnh khổ 4,5x4,5cm nền trắng (hình chụp không quá 6 tháng) 
3. Chứng minh nhân dân (photo có công chứng mới nhất ) 
4. Hộ khẩu thường trú. (photo công chứng đủ tất cả các trang mới nhất) 
5. Bản sao công chứng giấy đăng ký kết hôn (nếu vợ chồng đi cùng nhau).  
6. Giấy khai sinh (đối với trẻ em dưới 18 tuổi đi chung bố mẹ) 

2. Công việc 

Khách hàng là chủ doanh nghiệp Khách hàng là nhân viên 
1. Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao có 

chứng thực mới nhất) 
2. Quyết toán thuế và biên lai nộp thuế 03 tháng 

gần nhất 
3. Sao kê giao dịch tài khoản gần nhất do ngân 

hàng xác nhận 

1. Hợp đồng lao động ( Bản sao photo 
kèm bản gốc đối chiếu) 

2. Giấy xin nghỉ phép của công ty có 
đóng mộc tròn  

Khách hàng là người về hưu Khách hàng là Tăng, Ni 

Sổ hưu hoặc quyết định hưu trí (bản sao công 
chứng mới nhất) 

1. Giấy chứng nhận tăng ni 
2. Giấy bảo lãnh của Chùa 
3. Giấy xin phép đi du lịch 
4. Quyết định bổ nhiệm trụ trì (nếu 

có) 

3. Tài chính 

1. Sổ tiết kiệm có kì hạn vẫn còn hiệu lực sau khi đi tour về, tối thiểu 5,000USD (mang 
theo sổ gốc đối chiếu) 

2. Giấy tờ sở hữu nhà đất (sao y công chứng mới nhất) kèm sổ gốc đối chiếu.  
3. Giấy đăng ký chủ quyền xe ô tô  photo công chứng mới nhất (nếu có) 
4. Hợp đồng cho thuê nhà (nếu có) – photo công chứng mới nhất 

TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CHA MẸ BẢO LÃNH 
Cha/mẹ phải chứng minh được công việc và tài sản như các giấy tờ nêu trên. Ngoài ra, đương đơn cần 
có: 
1. Giấy Khai Sinh, 
2. Sổ Hộ Khẩu, 
3. Passport, 
4. 2 Tấm Hình, 
5. Thẻ Học Sinh/Sinh Viên Và Giấy Xin Phép Nghỉ Học. 
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