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TOUR DU LỊCH TÂM LINH  
OSAKA-NARA-KYOTO-KOBE-WAKAYAMA 

( 6 NGÀY 5 ĐÊM) 
 Đây là một Tour du lịch hoàn toàn mới đưa khách hàng Tham quan các công trình 

mang tính biểu tượng Phật giáo của Nhật Bản. Hứa hẹn sẽ mang tới cho quý Khách 

hàng, Phật tử một trải nghiệm hoàn toàn mới.  

 

NGÀY 1 : ĐÓN KHÁCH HÀNG ĐI SÂN BAY KANSAI- OSAKA 
Đón khách tại Hà Nội ( Sài Gòn) lên sân bay làm thủ tục bay sang sân bay Kansai Osaka. 

NGÀY 2 : KANSAI – NARA -  OSAKA 

➢ Đón sân bay Kansai khởi hành đi Cố đô Nara 

➢ Công viên Nara  
Cố đô Nara Nhật Bản là một thành phố đẹp như tranh 
vẽ, chỉ đứng thứ hai sau Kyoto vì sự phong phú và sắc 
đẹp của các đền thờ và các khu vườn. Cố đô Nara có 
tên gọi khác là Heijo-kyo, được thành lập vào năm 710. 
Thành phố này đẹp và nổi tiếng nhất Nhật Bản trong 
thời kỳ trước năm 784, trước khi thủ đô của Nhật được 
chuyển đến nơi khác. Lịch sử Nhật Bản gọi thời này là 
thời kỳ Nara. Công viên Nara là công viên đồ sộ dưới 
chân Núi Wakakusa với đầy huơu nai tinh nghịch và 
thân thiện. Khung cảnh thiên nhiên gồm những ngôi 
chùa nằm trong khu rừng nguyên sơ và hồ nước đầy rùa 
và cá chép. Đền chùa ở Nara cổ hơn nhiều so với những 
công trình thường được xây dựng lại ở Kyoto và độc 
đáo hơn nhiều 
 

 
 Chùa Đông Đại Tự ( Todaiji) 

Đền Todai-ji là một khu đền chùa phức hợp ngoài 

sức tưởng tượng. Bên trong bạn sẽ tìm thấy tượng 

Phật bằng đồng lớn nhất trên thế giới. Đại tượng 

Phật Daibutsu cao gần 15 mét và nặng hơn 500 

tấn. 

 

➢ Ăn trưa 



➢ Khởi hành về Osaka, tham quan Lâu Đài Osaka  

 Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Osaka, Công viên lâu đài Osaka là công viên có diện 

tích khổng lồ và chứng kiến lịch sử thăng trầm của nơi đây. Đây là địa điểm du lịch hấp 

dẫn của Osaka, thu thú đông đảo du khách đến Nhật Bản, đặc biệt là những du khách 

vốn yêu thích tham quan các lâu đài. Lâu đài Osaka được xây dựng vào nửa cuối thế kỷ 

16 để làm nơi cư ngụ của Toyotomi 

Hideyoshi - 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.  

Tuy nhiên, một phần lớn tòa thành đã bị thiêu 

rụi cùng với sự diệt vong của gia tộc 

Toyotomi, tòa tháp canh chính và các tháp Yagura còn sót lại ngày nay là những kiến trúc đã 

được phục dựng vào thời đại Edo. Hiện tại, lâu đài Osaka được xếp vào Tam đại danh thành 

của Nhật Bản cùng với lâu đài Nagoya và lâu đài Kumamoto, và được bảo tồn kỹ lưỡng để giữ 

mãi dáng vẻ oai hùng và tráng lệ của tòa thành cho thế hệ sau.  

➢ Đi dạo và mua sắm tại phố Shinsaibashi 

Con phố này trải dài qua tám dãy nhà với chiều dài 

khoảng 600 mét. 

Khu trung tâm thu hút khoảng 60,000 người mua sắm 

mỗi ngày xét vào các ngày trong tuần và cao gấp đôi 

vào những ngày cuối tuần.  

Hãy đi bộ xuống Shinsaibashi-suji để trải nghiệm sự 

yêu thích tiêu dùng bán lẻ của Nhật Bản. Sau đó, bạn 

hãy đi xuống phía nam Shinsaibashi-suji đến cầu 

Dotonbori được thắp sáng với đèn neon để nghỉ ngơi 

sau chuyến mua sắm hối hả và nhộn nhịp. 

 

➢ Ăn tối 

➢ Check in khách sạn tại Osaka 

NGÀY 3 : KYOTO – KOBE 

 

➢ Ăn sáng  

➢ Check out khách sạn 

➢ Khởi hành đi Kyoto đi chùa Vàng  

Đến tham quan chùa Vàng 

Kinkakuji Nhật Bản, du khách sẽ 

phải choáng ngợp trước sắc vàng 

lấp lành của ngôi chùa cổ kính 

này. Chùa vàng có một cấu trúc 

rất ấn tượng, chùa được xây dựng 

xung quanh một cái hồ lớn, tạo 

nên một khung cảnh vô cùng tự 

tại giữa thiên nhiên, ánh vàng lấp 

lánh của ngôi chùa hắt xuống mặt 

nước lấp lánh cùng với màu xanh 

mướt của những tán cây tạo nên một bức tranh vô cùng yên bình.  

 



➢ Chùa Thanh thuỷ Kyomizu 

Chùa Kiyomizudera (Tiếng Việt là Chùa Thanh Thủy) được xây dựng vào đầu thời kỳ 
Nara (năm 778), Trãi qua nhiều biến cố và hỏa họan nên kiến trúc thời kỳ đầu không 
còn nữa và ngôi chùa hiện nay được xây dựng lại từ năm 1633. 
 Cổng chính có tên là Niomon (Cổng Nhị Vương) được xây dụng lại năm 2003 (chính 
diện 10m, ngang 4,8 m và cao 8.5 m) ngày xưa làm bằng sơn mài nên cũng được gọi 
là cổng đỏ. Cổng nhị Vương nằm ngay những bậc nấc đầu tiên, phía tây Chùa. Sau khi 
qua khỏi cổng chính là 1 con đường cong cong dẫn vào chính đường : phía trước 
chính đường còn có nhiều hạn mục chùa chiền, tháp ba tầng … Cổng chính có tên là 
Niomon (Cổng Nhị Vương) được xây dụng lại năm 2003 (chính diện 10m, ngang 4,8 
m và cao 8.5 m) ngày xưa làm bằng sơn mài nên cũng được gọi là cổng 
đỏ. 

  
Chính đường là 1 tòa nhà bằng gỗ được xây dựng lại năm 1633 (thời gian 10 năm) với 
mặt tiền là 36 m, ngang 30 m và cao trần là 18 m, được phân ra làm 3 khu vực dựa 
vào các hàng cột, phía trước chính đường là một khỏang bancon rộng khỏang 90 m2, 
bên dưới được chống đỡ bởi rất nhiều cột gỗ cao khỏang 12m tạo nên một đặc điểm 
nổi bậc không giống một ngôi chùa nào khác trên thế giới. 
Tên Kiyomizu-dera bắt nguồn từ nguồn nước chảy vào con thác Otowa liên tục kêu 
vang không ngừng trong núi Otowayama (trong tiếng Nhật, Kiyomizu có nghĩa là 
dòng suối trong). Thánh nhân Enchin - người sáng lập nên ngôi chùa này và cư sĩ 
(người tu tại gia) Gyoei - ông tổ của ngôi chùa, đã tu hành khổ hạnh dưới dòng thác 
chảy này. Hiện nay, 3 dòng thác này vẫn còn tồn tại. Người ta tin rằng cả 3 ngọn thác 
ở nơi này đều rất linh nghiệm về "trường thọ", "tình duyên", "học hành thành đạt" 
➢ Ăn trưa 

➢ Đền nghìn cột Fushimi inari  

Fushimi Inari là một đền thờ Thần đạo (đạo Shinto) vô cùng nổi tiếng nằm ở phía 
Nam Kyoto, Nhật Bản. Ngôi đền này rất nổi bật với hơn 1000 cổng Torii màu đỏ son, 
những chiếc cổng Torii này liên kết với nhau tạo thành những con đường mòn nằm 
phía sau khu đền chính. Những con đường này dẫn chúng ta đến với khu rừng rậm 
của ngọn núi Inari linh thiêng, ngọn núi cao 233 mét nằm trên đất của ngôi đền. 
Fushimi Inari là một đền thờ Thần đạo (đạo Shinto) vô cùng nổi tiếng nằm ở phía 



Nam Kyoto, Nhật 
Bản. Ngôi đền 
này rất nổi bật 
với hơn 1000 
cổng Torii màu đỏ 
son, những chiếc 
cổng Torii này 
liên kết với nhau 
tạo thành những 
con đường mòn 
nằm phía sau khu 
đền chính. Những 
con đường này 
dẫn chúng ta đến 
với khu rừng rậm 
của ngọn núi Inari 
linh thiêng, ngọn 
núi cao 233 mét nằm trên đất của ngôi đền. 

➢ Thăm quan càng Kobe 

Công trình nổi bật cao chót vót của Kobe là tòa nhà trên cao để ngắm cảnh quang thành phố 

Hoàn thành vào năm 1963, Tháp cảng Kobe được thiết kế bởi Công ty Nikken Sekkei, công ty kiến 

trúc Nhật Bản nổi tiếng đứng sau các công trình như Tháp Tokyo Skytree  và Barcelona Camp Nou 

thiết kế lại, sân vận động lớn nhất ở Châu Âu. 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.japan.travel/spot/1680


➢ Tham quan và Ăn tối tại Phố người Hoa tại Kobe 

Khu phố người Hoa Kobe (Kobe Chinatown), trong tiếng Nhật 
gọi là Nankinmachi, là một trong ba khu phố người hoa duy 
nhất ở Nhật Bản. Khu phố nằm ở phía nam của trạm 
Motomachi giáp với Trung tâm mua sắm Daimaru và là địa 
điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong và ngoài 
nước. Khu vực này có hơn một trăm nhà hàng, cửa hàng Trung 
Hoa và một ngôi đền thờ  Quan Vũ.  

➢ Check in Khách sạn Tại Kobe 

NGÀY 4 : KYOTO – KOBE 

➢ Ăn sáng  

➢ Check out khách sạn 

➢ Khởi hành đi Vương đường Phật Giáo 
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).  Đây một ngôi chùa 

Phật Giáo lớn nhất Nhật Bản, với nhiều công trình được 

sách kỷ lục thế giới UNESCO ghi nhận: đôi đèn bằng đá 

cao 12m trước chính điện, đỉnh chóp nóc chùa lớn nhất 

với 9m bề cao và 8,8m bề rộng. 

hãy cùng chiêm ngưỡng vè đẹp uy nghi, hoành tráng tại VĐPG 

                                          Ăn Trưa tại VĐPG 
➢ Trở về khách sạn tại Kishiwada 

➢ Ăn Tối 
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NGÀY 5 : CAO DÃ SƠN WAKAYAMA – OSAKA 

➢ Ăn sáng và Check out khách sạn 

➢  Xe di chuyển về núi Koyasan tại Wakayama 

  Kōya-san) là rặng núi thiêng đối với Phật giáo Nhật Bản, thuộc huyện Hòa Ca Sơn (Wakayama ken) 

của Nhật Bản. Đây là nơi Sai Nga Thiên Hoàng (Saga-tennō) ban cho Hoằng Pháp Đại Sư Không Hải 

(Kobodashi Kūkai), sáng tổ Chân Ngôn Tông (Shingon shu) Nhật Bản để lập đạo tràng tu hành sau khi 

Sư đã dùng đạo đức, mật pháp thuyết phục triều đình chấp nhận Chân Ngôn Tông (Mật Tông) do Sư 

du nhập từ Trung Quốc về vào năm Hoằng Nhân thứ bảy (816). Toàn núi có đến 117 ngôi chùa, được 

coi là Tổng Bổn Sơn (đạo tràng gốc) của mọi chi phái Mật Tông Nhật Bản. Ngôi chùa chánh yếu là 

Kim Cang Phong Tự (Kongōbu-ji). 

 
➢ Ăn bữa cơm chay tại tu viện 

➢ Xe di chuyển về hái trái cây tại Osaka 

Ăn nho thoả thích tại 

vườn trái cây Nanrakuen 

(南楽園) ở Osaka quý 

khách có cơ hội được tự 

tay hái những chùm nho 

tươi ngon nhất và ăn 

thoả thích trong vườn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

➢ Shopping mua sắm tại Outlet Rinku Town và ngắm hoàng hôn 

Rinku Outlets là một trung tâm thương mại lớn nhất vùng phía tây Nhật Bản. Rinku Outlets 

nằm trong chuỗi trung tâm thương mại trực thuộc liên doanh giữa 2 tập đoàn bất động sản lớn 

của Nhật Bản - tập đoàn Mitsubishi và tập đoàn Simon. Trung tâm được thiết kế với tòa nhà 2 

tầng theo phong cách thành phố cổ Charleston của Hoa Kỳ, có trên 210 cửa hàng. Nơi đây hội 

tụ các thương hiệu nổi tiếng từ cả trong và ngoài nước Nhật Bản với đầy đủ các mặt hàng từ 

quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện, đồ thể thao,.. cho đến đồ nam giới, trẻ em, đồ gia dụng. 

Đặc biệt giá cả hàng hóa tại đây được đánh giá là hợp lý trong khi chất lượng tốt. Nơi đây có 

nhiều cửa hàng được miễn thuế với những quy định, điều kiện nhất định, do đó, du khách 

hoàn toàn có thể mua được những mặt hàng với mức giá tốt. Có thể kể đến như là các cửa 

hàng của Ace, Adidas, Dolce & Gabbana, Francfranc, Franklin & Marshall,... 

 



 
Rinku Outlets cũng cung cấp dịch vụ thanh toán, thu đổi ngoại tệ linh hoạt, đa dạng để tạo 

điều kiện mua sắm không giới hạn cho du khách nước ngoài tới đây. Máy bán hàng tự động 

theo thẻ sim, máy rút tiền ATM tự động,... và phương thức thanh toán thẻ tín dụng linh hoạt 

đều được cung cấp và chấp nhận trong khu trung tâm. Tại đây có hỗ trợ cơ sở vật chất tiện ích 

như phòng điều dưỡng, y tế; tủ giữ đồ,.. và các tiện nghi bổ sung như cho thuê xe đẩy, nhà vệ 

sinh đa năng, điện thoại công cộng, truy cập internet miễn phí,... Tại khu nhà hàng và cafe, 

trên tường thường được treo các tấm hình cung cấp thông tin thành phần dinh dưỡng nhằm 

giúp những du khách mắc các chứng dị ứng hay có thói quen ăn uống sùng đạo có được sự 

lựa chọn phù hợp. 

Sau khi mua sắm xong quý khách có thể qua bãi biển ngắn hoàng hôn hướng ra sân bay 

Kansai.  

➢ Ăn tối  

➢ Check in Khách sạn 

NGÀY 6 : VỀ VIỆT NAM 

➢ Ăn sang và check out Khách sạn 

➢ Xe đón đoàn ra sân bay làm thủ tục về Việt Nam 
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Giá tour bao gồm: 

• Vé máy bay  & phụ phí xăng dầu khứ hồi của hãng hàng không Vietnamairlines khứ hồi 

• Visa nhập cảnh Nhật Bản theo chương trình. 

• Khách sạn tiêu chuẩn 3***, 02 người/ 01 phòng. Nếu lẻ nam hoặc nữ sẽ nghỉ tại phòng ba 

• Xe ô tô đời mới phục vụ chương trình 

• Hướng dẫn viên tiếng việt kinh nghiệm,nhiệt tình phục vụ suốt tuyến, với đoàn dưới 10 khách 
sẽ chỉ có HDV đón tiễn sân bay tại Việt Nam. Tới Nhật HDV tiếng việt sẽ đón tại sân bay  

• Ăn các bữa theo chương trình định mức : 1,500 JPY/ bữa trưa, 2000 JPY/ bữa tối. Ăn sáng tại 
khách sạn 

• 01 chai nước suối / người/ ngày tour  

• Bảo hiểm du lịch quốc tế của Vietinbank . Mức bồi thường tối đa 250.000.000 vnđ/trường hợp 
(không áp dụng cho người từ 85 tuổi trở lên) 

Giá không bao gồm: 

• Hộ chiếu còn hiệu lực 6 tháng tính đến ngày khởi hành 

• Phí hành lý quá cước và các chi phí cá nhân khác 

• Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn địa phương 7$/người/ngày. 

• Visa nhập cảnh Việt Nam dành cho khách mang hộ chiếu nước ngoài : 1.161.000 
VNĐ/lần/khách 

• Thuế VAT 

• Các chi phí khác không nêu trong chương trình 

XIN LƯU Ý 

• Hộ chiếu (còn hạn 6 tháng tính từ ngày đi)  

• Trẻ em 02 – 12 tuổi ngủ chung giường với bố mẹ  

• Chương trình chính thức được xác nhận trước ngày khởi hành 1-2 ngày. 

• Lịch trình có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình thời tiết, giao thông nhưng vẫn đảm bảo đầy 
đủ các điểm tham quan. 

• Giá có thể thay đổi nếu hàng không thông báo thay đổi mức phụ thu nhiên liệu và lệ phí sân 
bay ở các nơi… 

- LỆ PHÍ KHÔNG HOÀN LẠI (Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy 
và chủ nhật) Nếu Quý khách huỷ ngay sau khi đặt cọc đi tour, Quý khách sẽ phải trả những 
khoản tiền thực tế mà Công ty Du lịch  đã trả cho nhà cung cấp dịch vụ như: tiền đặt cọc vé, 
tiền đặt cọc phòng, và các dịch vụ khác trong tour tương đương với 20% tổng tiền tour. - Nếu 
Quý khách báo huỷ trong vòng 10-14 ngày tính từ ngày khởi hành, Quý khách sẽ được hoàn lại 
60% tổng giá trị tour. - Nếu Quý khách báo huỷ trong vòng 4-9 ngày làm việc, Quý khách sẽ 
được hoàn lại 30% tổng giá trị tour. - Nếu Quý khách báo huỷ trong vòng 03 ngày trước giờ 
khởi hành, Quý khách sẽ không được hoàn lại toàn bộ tiền tour. Việc hủy bỏ tour với công ty 
phải được thông báo trực tiếp qua Fax, email và phải được Công ty Du lịch xác nhận. Việc hủy 
bỏ qua điện thoại không được chấp thuận - Trong khi thực hiện chương trình, nếu thành viên 
nào của Quý khách hủy bỏ một phần hay toàn bộ các dịch vụ đã đặt tại nước ngoài, Công ty 
Du lịch sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả chi phí cho các dịch vụ không sử dụng.  

- Quý khách đưa các giấy tờ liên quan cho việc xin visa trước ngày khởi hành ít nhất 20 ngày để 
làm thủ tục xin visa nhập cảnh. Trong quá trình xin xét duyệt visa, ĐSQ Nhật Bản hoàn toàn có 
thể yêu cầu Quý khách bổ sung thêm các giấy tờ cần thiết ( nếu có). - Phí không hoàn lại: 
2.200.000 VND ( bao gồm cả phí thư mời ). Quý khách đã hiểu rõ việc cấp visa hay không là 
quyền hạn của ĐSQ Nhật Bản và ĐSQ Nhật Bản có quyền từ chối visa không nêu rõ lý do. Công 
ty Du lịch không có vai trò trong việc xét duyệt visa cho khách.  



-  Công ty Du lịch ấn định lịch khởi hành dự kiến, trong trường hợp không đủ số lượng người/ 
đoàn khách để khởi hành, Công ty Du lịch sẽ có trách nhiệm báo cho khách biết ngày khởi hành 
mới. Nếu ngày khởi hành mới không phù hợp với Quý khách và hồ sơ chưa tiến hành các thủ 
tục cần thiết. Công ty Du lịch sẽ hoàn lại 100% tiền đã thu. - Đối với các đoàn khách đi du lịch 
Nhật Bản, ngày khởi chính xác sẽ phụ thuộc vào tình trạng xét duyệt visa & ngày đồng ý cấp 
visa của Đại Sứ Quán nên ngày khởi hành có thể thay đổi và được thông báo trước ít nhất là 5 
ngày.  

- Công ty Du lịch không chịu trách nhiệm những chi phí phát sinh do vấn đề nhân thân của khách 
khi xuất cảnh và nhập cảnh tại Việt Nam và nước ngoài. - Trong trường hợp bất khả kháng visa 
không được chấp thuận cấp từ Đại Sứ Quán, Công ty Du lịch sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại tiền 
cho Quý khách sau khi đã giảm trừ đi các khoản chi phí đã trang trải thực tế.  

- Công ty du lịch  không chịu trách nhiệm về những sự cố khách quan như: thiên tai, hạn hán, trì 
hoãn chuyến bay do thời tiết, kỹ thuật, đình công, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, Visa ra 
trễ....Trong những trường hợp này, với đoàn chưa khởi hành thì Công ty Du lịch có quyền hủy 
hoặc thay đổi ngày khởi hành để thuận tiện và bảo đảm sự an toàn cho Quý khách; Với đoàn 
đã khởi hành, Công ty Du lịch sẽ trợ giúp tối đa trong điều kiện cho phép khi đoàn gặp sự cố 
bất khả kháng. – 

- 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.  

- 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.  

- 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 
du lịch sẽ không chịu trách nhiệm.  

- Nếu khách là Việt kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour.  

 

Thủ tục đăng ký (xin visa):  

• Hộ chiếu còn hạn sử dụng 6 tháng với 02 ảnh 4.5cmx4.5cm chụp trên nền phông trắng (có chữ 
ký đương đơn trong hộ chiếu. Nếu Quý khách mới đổi hộ chiếu vui lòng kèm theo hộ chiếu cũ)  

• 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) 

• Sổ tiết kiệm trị giá tối thiểu 5000 USD hoặc 100 triệu đồng kèm theo xác nhận số dư của ngân 
hàng 

• Sổ đỏ nhà đất (nếu có)  

• Nếu đang đi làm (Hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm kèm theo đơn xin nghỉ phép, 
giấy xác nhận đang công tác) Nếu quý khách đã về hưu xin vui lòng cung cấp thẻ hưu trí hoặc 
quyết định nghỉ hưu 

• Thời gian nộp hồ sơ: 30 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 

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:                                    Cơ quan cấp: 

10. Ngày cấp:    Ngày hết hạn:  

11. Tên chồng ( Vợ ) :  

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) 

 
 

 


