NGẮM ANH ĐÀO TẠI OSAKA (4N3Đ)
HÀ NỘI – SÂN BAY KANSAI, OSAKA
23h00: Xe và hướng dẫn viên VTTC đón Quý khách tại điểm hẹn, đưa ra sân bay Nội Bài đáp chuyến bay BL cất cánh lúc 01h45 đi
Osaka. Quý khách nghỉ đêm trên máy bay.
08h15 đoàn đến sân bay quốc tế Kansai.
OSAKA – KOBE (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)
Quý khách đến sân bay quốc tế Kansai. Xe và HDV đón đoàn khởi hành đi thăm thành phố cảng Kobe được mệnh danh là “Châu
Âu thu nhỏ” của Phương Đông với bốn mùa thiên nhiên rực rỡ với:
Công viên Awajishima
Cầu Akashi Kaikyo: (Cầu ngọc trai) cầu nối liền giữa thành phố Kobe với thành phố Awaji được kỷ lục Guiness công nhận là cây cầu
treo dài nhất thế giới.
11h30 ăn trưa tại nhà hàng (Quý khách có thể lựa chọn thưởng thức thịt bò Kobe, chi phí tự túc)
Tháp cảng Kobe: Với cấu trúc dạng ống độc đáo hiếm thấy và trở thành biểu tượng của thành phố Kobe
Nhà gạch đỏ Kobe: Xây dựng ven biển Kobe
Kobe Habourland: Khu thương mại phức hợp nằm đối mặt với vịnh Osaka
Bảo tàng rượu Sake
Đoàn ăn tối và nghỉ đêm tại Kobe

KOBE - OSAKA - KYOTO (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)
Sau khi ăn sáng, quý khách trả phòng, đoàn khởi hành đi cố đô Kyoto tham quan:
Chùa Vàng Kinkakuji – Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Tham quan trung tâm tơ lụa dệt may Nishijin, chứng kiến các nghệ nhân dệt vải để may y phục truyền thống Kimono, thưởng thức
show trình diễn Kimono Nhật Bản của các người mẫu của trung tâm (nếu thời gian cho phép).
12h30: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng, chiều đoàn tiếp tục tham quan:
Chùa Thanh Thuỷ Kiyomizu Dera – một di sản văn hóa đặc sắc của cố đô Kyoto, cũng là ngôi chùa thiêng nhất sứ sở hoa Anh Đào

với lối kiến trúc độc đáo hoàn toàn bằng gỗ độc đáo.
Đền thờ Fushimi Inari Shrine nổi tiếng, quý khách có cơ hội ngắm nhìn hàng ngàn chiếc cổng Tori màu đỏ quanh những con đường
mòn xinh đẹp cùng với khung trời lá đỏ vào mùa thu và Anh đào vào mùa xuân.
Quý khách trải nghiệm tàu cao tốc Shinkansen từ Kyoto về Osaka (chi phí tự túc)
Đoàn ăn tối và nghỉ đêm tại Osaka

OSAKA – HÀ NỘI (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)
Quý khách dậy sớm dùng bữa sáng sau đó trả phòng khách sạn. Quý khách tham quan thành phố Osaka với:
Đền Sumiyoshi-taisha
Đoàn ăn trưa tại nhà hàng sau đó tiếp tục tham quan:
Lâu đài Osaka (chụp ảnh bên ngoài lâu đài): là một điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản và là biểu tượng chính của thành phố Osaka.
Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng, sau đó đoàn tự do mua sắm tại trung tâm mua sắm Outlet hoặc Khu Shinsai – Bashi hay còn
gọi là khu Nippon Bashi nơi quý khách có thể tự do mua sắm các mặt hàng nội địa nổi tiếng của Nhật Bản
Hoặc
Quý khách có thể lựa chọn tham quan tại phim trường Universal (chi phí tự túc) - là khu phức hợp giữa phim trường và công viên giải
trí quý khách được trải nghiệm các sô diễn, các trò chơi cảm giác mạnh, tận hưởng thế giới trong các bộ phim nổi tiếng của Hollywood
như "Jaws" và "Jurassic Park", tàu lượn siêu tốc mang tên "Hollywood Dream"…
Sau bữa tối tại nhà hàng, Quý khách khởi hành ra sân bay Kansai làm thủ tục đón chuyến bay BL cất cánh lúc 22h15 về Hà Nội.
Máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 00h40 ngày hôm sau. Xe đón đoàn và đưa về điểm hẹn ban đầu.
Kết thúc chương trình tour du lịch. Hẹn gặp lại Quý khách!

(Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi thứ tự cảnh điểm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan)

Người lớn

Trẻ em

(11 tuổi trở lên)
25,900,000 VND

(từ 2 – dưới 11 tuổi)

Phụ phí phòng đơn

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ (XIN VISA):
Hộ chiếu còn hạn sử dụng 6 tháng với (có chữ ký đương đơn trong hộ chiếu. Nếu Quý khách mới đổi hộ chiếu vui lòng kèm theo
hộ chiếu cũ)
02 ảnh 4.5cmx4.5cm chụp trên nền phông trắng
Đơn xin visa, điền đầy đủ thông tin và do chính người xin ký tên
Sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký kết hôn (nếu đi theo gia đình)
Xác nhận số dư sổ tiết kiệm trị giá tối thiểu 5000 USD hoặc 100 triệu đồng
Nếu đang đi làm (Hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm hoặc quyết định tăng lương) Nếu quý khách đã về hưu xin vui
lòng cung cấp thẻ hưu trí hoặc quyết định nghỉ hưu hoặc sổ lĩnh lương hưu Nếu quý khách đang kinh doanh thì cung cấp đăng kí
kinh doanh
Đặt cọc 5.000.000 VNĐ/khách lúc làm thủ tục đăng ký tour và thanh toán hết toàn bộ số tiền trước 10 ngày khởi hành
Lệ phí không hoàn lại: 5.000.000 VND/khách phí làm visa trong trường hợp Đại sứ quán từ chối cấp visa cho Quý khách; chi phí
dịch thuật hồ sơ, phí đặt vé máy bay, phí thư mời và phí đặt phòng khách sạn…
Mọi giấy tờ gốc của Quý khách sẽ được hoàn lại nguyên vẹn ngay sau khi Quý khách trở về Việt Nam và lên trình diện cơ quan
hữu quan đày đủ
Thời gian nộp hồ sơ: 20 ngày trước ngày khởi hành
Thời gian khởi hành chính xác căn cứ vào ngày được cấp visa của đoàn
Giấy tờ bổ sung cho một số trường hợp:
Trẻ em dưới 18 tuổi: thư của cả hai bố mẹ đồng ý cho con ra nước ngoài có chứng thực chữ ký của công chứng, giấy khai sinh của trẻ
em.

SƠ YẾU LÝ LỊCH KHAI VISA NHẬT
1. Họ và tên:

Số điện thoại di động:

2. Ngày tháng năm sinh:

+ Giới tính:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Nghề nghiệp/ Chức vụ:
6. Tên công ty (Tên trường học và địa chỉ nếu là học sinh):
7. Địa chỉ công ty:

+ Tel:

8. Địa chỉ hiện nay:

+ Tel:

9. Số hộ chiếu:
10. Ngày cấp:
11. Tên chồng ( Vợ ) :

Cơ quan cấp:
Ngày hết hạn:

12. Ngày tháng năm sinh (nơi sinh)
13. Quốc tịch:
14. Đã được cấp visa Hàn Quốc - Nhật Bản lần nào chưa?
Khi nào

Loại visa:

15. Đã bị từ chối visa Hàn Quốc - Nhật Bản lần nào chưa?
Khi nào?

Ở đâu?

16. Liệt kê những nước đã đến trong vòng 05 năm qua:
17. Ký tên (Khách phải trực tiếp ký vào tờ khai xin visa và hộ chiếu)
Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ & bổ ích!
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