
 
 

 

 

 

 

  

 

(Tắm Onsen – Hái trái cây) 

 

Thời gian: 04 ngày 04 đêm 

Hàng không: Vietjet (Bay thẳng) 

Khởi hành: 17/04,24/04,08/05,15/05,22/05,29/05,05/06,12/06 

  

ĐÊM 1: TP.HCM – TOKYO                                                               (Ăn sáng trên máy bay)                                            

 ( 16/04) Quý khách tập trung tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hướng dẫn viên đón đoàn, đáp 

chuyến bay đi Tokyo. Nghỉ đêm trên máy bay.  

Chuyến bay: VJ822 17APR  SGNNRT 0025  0800 

 

NGÀY 1(17/04):    TOKYO – THAM QUAN                                                 (Ăn trưa, ăn tối)   

 

08:00 đoàn đến sân bay Narita, làm thủ tục nhập cảnh, xe và HDV đón đoàn đi tham quan:  

 Viếng đền Asakusa: là ngôi đền cổ nhất ở Nhật, truyền 

thuyết kể lại rằng, vào năm 628, khi đang đánh cá trên 

dòng sông Sumida, 2 anh em Hinokuma Hamanari và 

Hinokuma Takenari, tìm thấy một tượng Phật Quan Âm 



 
 

 

 

(cao khoảng 5,5 m) vướng vào lưới. Nhiều lần họ thả tượng Phật về với dòng sông, nhưng 

bức tượng vẫn quay trở lại. Vị trưởng lão Hajino Nakamoto nhận ra sự linh thiêng của bức 

tượng nên đã hiến một phần ngôi nhà của mình lập nên ngôi đền nhỏ thờ Phật Quan Âm để 

dân chúng có thể đến cầu viếng. 

 Chụp hình lưu niệm với tháp truyền hình Tokyo Sky Tree cao 

634m tại quận Asakusa, phía Đông thành phố Tokyo, đây 

được xem là tòa tháp truyền hình độc lập cao nhất thế giới. 

Ăn trưa tại nhà hàng địa Phương. Đoàn tiếp tục tham quan và 

mua sắm 

 Tham quan chụp hình lưu niệm bên ngoài Cung đi n  o ng 

gia Nhật Bản - được xây dựng trên nền cũ của tòa thành cổ 

Edo, một vùng công viên rộng lớn được bao bọc bởi những 

hào nước và những bức tường thành ngay giữa trung tâm 

Tokyo. 

 Shopping và tham quan khu phố điện tử nổi tiếng 

Akihabara. 

Đoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương, nhận phòng và nghỉ ngơi. 

 

NGÀY 2 (18/04): TOKYO - YAMANASHI - GOTEMBA                        (Ăn sáng, trưa, tối)                 

 

08:00 Đoàn đến sân bay, xe và hướng dẫn viên đón đoàn và di 

chuyển đi Yamanashi: 

 Tham quan và mua sắm khu Outlet Gotemba nổi tiếng với 

nhiều hãng hàng hiệu nổi tiếng: Nike, Adidas, 

Puma,Uniqlo… 

 Ăn trưa  tại nhà hàng địa phương . 

 Tham quan với  hàng trăm loài hoa khoe sắc theo mùa : Hoa 

Chi Anh, Hoa Lavender… 

 

 Tham quan Oshino Hakkai - ngôi làng cổ nằm yên bình dưới 

chân núi Phú Sĩ. Cho đến ngày nay, những ngôi nhà ở làng 

Oshino Hakkai vẫn mang nét kiến trúc truyền thống Nhật Bản 

xa xưa.Để thu hút khách du lịch đến thăm quan ngôi làng cổ 

kính này, chính quyền Nhật Bản đã quy hoạch Oshino Hakkai 

thành một làng du lịch một cách hoàn hảo. Toàn bộ vẻ đẹp 

thanh bình của ngôi làng toát ra từ những mảnh vườn trồng 

rau. 

 



 
 

 

 

 

Đo n ăn sáng tại khách sạn. Sau đó Đo n  trả phòng và tiếp tục hành trình: 

 Thăm v  thưởng thức trái cây tại vườn. 

 Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. 

 Tham quan núi Phú Sĩ: cao 3.776 mét là biểu tượng của đất 

nước Nhật Bản.  u  khách s  lên núi đến trạm số 5  nếu 

thời tiết cho ph p). 

 Di chuyển về lại Tokyo dùng cơm tối. Check in hotel 

Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Tham quan Tokyo về đêm. 

 

Đoàn ăn sáng.  

Đoàn đi chuyển ra sân bay Narita. 

Đoàn làm thủ tục bay về TP.HCM. Kết thúc chuyến tham quan. 

Chuyến bay:   VJ823 NRTSGN 0855  1300 

 

 

Chào tạm biệt Quý khách và hẹn ngày gặp lại! 

NGÀY 3 (19/04): TOKYO – NARITA                                                        (Ăn sáng, trưa, tối) 

NGÀY 4 (20/04): NARITA – VIETNAM                                                                    (Ăn sáng) 



 
 

 

 

GIÁ TOUR (VNĐ/ khách người lớn) 

(Áp dụng cho đo n từ 30 khách người lớn) 

 

NHÓM 

KHÁCH 

GIÁ TOUR  

Người Lớn 

Trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ Phụ thu 

phòng đơn 

(3 đêm) 
Dưới 02 Tuổi Từ 02 – 11 tuổi 

Từ 30 khách trở 

lên 
22.990.000 6.810.000 21.555.000 4.600.000 

 

Lưu ý: 

- Trường hợp 1 người lớn đi kèm 1 trẻ em, vui lòng đóng thêm chi phí cho bé để lấy giường 

riêng. 

- Trường hợp gia đình có 2 trẻ em đi cùng cha mẹ, vui lòng đóng chi phí cho các bé để lấy 

giường riêng. 

- Số lượng khách tối đa không quá 3 khách/phòng (bao gồm cả trẻ em). 

- Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Công ty có trách nhiệm nhận khách cho đủ đoàn (10 khách 

người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 10 khách, 

công ty sẽ thông báo cho khách trước ngày khởi hành 07 ngày và thỏa thuận lại ngày khởi hành 

mới. 

GIÁ TOUR BAO GỒM:  

1. Vé máy bay khứ hồi TP. HCM – NARITA – TP. HCM, 20 kí hành lý mỗi chặng. 

2. Thuế phi trường 2 nước, an ninh; phụ phí xăng dầu (Mức thuế có thể thay đổi theo thông 

báo của hàng không vào ngày xuất vé). 

3. Visa nhập cảnh Nhật Bản.  

4. Xe máy lạnh đưa đón tham quan suốt tuyến tại nước ngoài.  

5. Hướng dẫn viên tiếng Việt suốt tuyến. 

6. Khách sạn tiêu chuẩn 3*: 02 khách/phòng  

7. Các bữa ăn tiêu chuẩn theo chương trình 

8. Phí tham quan theo chương trình. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

1. Hộ chiếu thời hạn không dưới 6 tháng tính từ ngày về. 

2. Phụ thu phòng đơn (nếu quý khách yêu cầu ở phòng đơn hoặc không có người ghép phòng). 

3. Tiền bồi dưỡng cho HDV, tài xế địa phương: 800.000vnd/khách/tour. 

4. Hành l  quá cước qui định. 

5. Xe vận chuyển và HDV ngoài giờ.  

6. Các chương trình biểu diễn về đêm.  

7. Điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách sạn và các chi phí cá nhân khác.  



 
 

 

 

8. Xe đón tiễn sân bay tại Việt Nam. 

9. Visa tái nhập Việt Nam đối với khách nước ngoài hoặc Việt Kiều 

QUÀ TẶNG: 

1. Bảo hiểm tai nạn du lịch (Bồi thường tối đa cho khách dưới 65 tuổi: 200,000,000 

VNĐ/khách/vụ dựa theo chính sách của bảo hiểm ). 

2. Quà tặng du lịch theo tour 

GIÁ TOUR DÀNH CHO TRẺ EM  

- Trẻ em dưới 02 tuổi: 30% giá tour người lớn. 

- Trẻ em từ 02 tuổi đến dưới 11 tuổi: 90% giá tour người lớn (không có chế độ giường riêng). 

- Trẻ em đủ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn. 

 

QUY TRÌN  ĐĂNG KÝ & T AN  TOÁN: 

- Đợt 1: Đặt cọc 15.000.000 VND/khách ngay sau khi xác nhận đăng k  tour. 

- Đợt 2: 25 ngày trước khởi hành, thanh toán số tiền còn lại. 

ĐIỀU KHOẢN PHẠT HỦY TOUR 

- Trường hợp Quý khách bị từ chối visa, lệ phí không hoàn lại là 2.000.000 VND. 

- Sau khi Lãnh sự đồng ý cấp Visa   : 100% giá tour. 

- Trước khởi hành 35-29 ngày làm việc  : 30% giá trị tour. 

- Trước khởi hành 28-22 ngày làm việc  : 70% giá trị tour. 

- Trước khởi hành 21-15 ngày làm việc  : 100% giá trị tour. 

Lưu  : Không tính ngày lễ và thứ bảy, chủ nhật. 

Công ty du lịch sẽ không chịu trách nhi m bảo đảm các điểm tham quan trong trường 

hợp: 

- Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất… 

- Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình 

- Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay. 

- Bị từ chối cho nhập cảnh vào nước đến.  

HỒ SƠ XIN VISA:   u  khách chuẩn bị những giấy tờ sau trước ngày khởi hành ít nhất 04 

tuần, tất cả hồ sơ photo công chứng) 

- 1.  ộ chiếu: còn hạn sử dụng ít nhất là 6 tháng so với ngày kết thúc tour. 

- 2. Ảnh: 02 tấm  khổ 4.5cm x 4.5cm) 

- 3. T i sản: chủ quyền nhà, đất hoặc hợp đồng cho thuê nhà, đất, xe hơi, 

-                   + Tài chính : xác nhận số dư tài khoản gốc tối thiểu 100 triệu. 

- 4. Công vi c: Giấy ph p kinh doanh+ Thuế 3 tháng / hoặc Hợp đồng lao động+ Đơn xin 

nghỉ ph p 

- 5. Giấy đăng k  kết hôn / Giấy khai sinh  nhóm gia đình). 

- 6. Hộ khẩu photo công chứng nguyên cuốn + CMND. 

- 7. Khai thông tin xin Visa  mẫu đơn được cung cấp bởi công ty du lịch). 

GHI CHÚ:   

1. Lịch trình các điểm tham quan trong chương trình có thể được thay đổi, sắp xếp theo tình 

hình tham quan thực tế tại địa phương nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm theo chương 

trình. 



 
 

 

 

2. Chương trình tour là du lịch trọn gói kết hợp tham quan mua sắm, khách hàng không tự ý 

tách đoàn, các dịch vụ không sử dụng sẽ không được hoàn lại. Các chi phí phát sinh (nếu 

có) do khách hàng tự thanh toán. 

3. Chương trình có thể thay đổi tùy thuộc vào lịch bay của Hãng Hàng Không và tình hình 

khách sạn tại các nơi đoàn đến.  Trong những trường hợp khách quan như: đình công, 

khủng bố, thiên tai, thời hạn cấp visa của Lãnh Sự quán hoặc do thay đổi lịch trình của các 

phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa… thì Công ty Du lịch sẽ giữ 

quyền thay đổi lộ trình vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ miễn trừ trách nhiệm 

bồi thường những thiệt hại phát sinh. 

4. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách tham gia đoàn vi phạm 

vào các điều khoản quy định về thủ tục xuất nhập cảnh hoặc bị từ chối nhập cảnh theo quyết 

định của chính quyền sở tại vì bất cứ lý do nào. Chi phí tour sẽ không hoàn lại và các chi 

phí phát sinh (nếu có) sẽ do khách tự thanh toán. 

5. Quý khách vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ chương trình, điều khoản phạt hủy và quy trình 

thanh toán trước khi đăng ký và cọc tour.  

 


