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NHẬT BẢN – MÙA HOA ANH ĐÀO 
 

TOKYO – YAMANASHI – PHÚ SỸ 
 

  
 

Thời gian: 04 Ngày 03 Đêm 
Hàng Không: Vietjet Air    / Khởi hành: 18, 21/02/2023 

 
Nhật Bản là đất nước phát triển bậc nhất không chỉ trong khu vực Châu Á mà còn cả trên thế giới với nền 

kinh tế phát triển đứng thứ 3 trên thế giới. Nhật Bản được mệnh danh là đất nước 4 mùa hoa với phong 

cảnh hữu tình. Đến với xứ sở Phù Tang, du khách luôn được trải nghiệm nền văn hoá lâu đời với nét cổ 

xưa vẫn còn được lưu giữ … Chương trình mùa thu sẽ đưa du khách đến với đất nước mặt trời mọc để 

cảm nhận được những phong vị độc đáo: 

 Bay thẳng hàng không Vietjet air (7kg hành lý xách tay) 
 Khám phá vẻ đẹp của núi Phú Sỹ và làng cổ Oshino Hakkai. 
 Trải nghiệm tắm suối khoáng nóng Onsen truyền thống 
 Khám phá nền ẩm thực tinh tế của Nhật Bản (các loại lẩu và BBQ với bò hảo hạng 

của Nhật Bản) 
 Thỏa sức mua sắm các mặt hàng nội địa Nhật Bản chất lượng cao 

 
 

 
 

 

NGÀY 01: HÀ NỘI – TOKYO, NHẬT BẢN 

21:00 Quý khách tập trung tại điểm đó trung tâm thành phố. Xe và HDV đưa đoàn ra sân bay 

Nội Bài, làm thủ tục nhập cảnh , đáp chuyến bay VJ932 lúc 00:30 tới Narita. 

 

NGÀY 02: TOKYO – YAMANASHI                        (Ăn Sáng, Trưa, Tối) 

Sáng: Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, đoàn khởi hành đi Yamanashi, nơi có Núi Phú Sỹ, biểu 

tượng của đất nước Phù Tang. 

Chiều: Sau bữa trưa, Đoàn dạo chơi tại Làng cổ Oshino Hakkai dưới chân núi Phú Sỹ, là một 

trong những địa điểm ngắm Núi Phú Sỹ đẹp nhất. 
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Làng cổ Oshino Hakkai 

Ngôi làng cổ kính Oshino Hakkai, yên bình, 

mộc mạc dưới chân Núi Phú Sĩ hùng vĩ vẫn 

mang nét kiến trúc truyền thống Nhật Bản với 

8 hồ nước được nuôi dưỡng từ những lớp 

băng tuyết tinh khiết tan chảy theo sườn dốc 

của núi Phú Sĩ. Quý khách được thưởng thức 

đặc sản tươi ngon của vùng như bánh mochi 

nướng, kem tươi, bánh gạo, nấm và măng phơi 

khô... 

Nếu có thời gian, quý khách tự do mua sắm tại Gotemba Outlet, tại đây quý khách có thể mua 

được những hàng hiệu nổi tiếng với mức giảm giá lên đến 50-70%. 

Tối: Đoàn dùng buffet tối tại khách sạn. Tại đây quý khách có cơ hội trải nghiệm tắm suối 

nóng Onsen truyền thống của Nhật Bản. 

 

NGÀY 03: YAMANASHI – TOKYO – KANSAI                                                 (Ăn Sáng, Trưa, Tối) 

Sáng: Đoàn dùng bữa bữa sáng, đoàn khởi hành về Tokyo. 

Chiều: Quý khách dùng bữa trưa với set cơm Nhật truyền thống, sau đó tham quan v:  

 

Chùa Asakusa – Sensoji 

 

Hoàng cung 

 Ngoại thành Hoàng Cung, nơi ở của 

Nhật Hoàng và gia đình hoàng tộc.  

 Chùa Asakusa – Sensoji: Được xây 

dựng từ năm 628, thờ phụng Phật Bà 

Quan Âm, ngôi chùa được biết đến 

như là ngôi chùa Phật giáo cổ nhất, 

mang đến nhiều may mắn cho những 

nguyện vọng về sức khỏe, tình yêu, 

học tập, sự nghiệp. Con đường dẫn 

đến chính điện nhộn nhịp với hàng 

chục cửa hàng quà lưu niệm truyền 

thống mang đến cho quý khách trải 

nghiệm đậm chất Nhật Bản. 
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Tháp Tokyo Skytree: Tháp truyền hình cao nhất thế giới. 

Tối: Đoàn dùng bữa tối và nghỉ đêm tại Tokyo 

 

NGÀY 04: NARITA – HÀ NỘI                                                       (Ăn Sáng) 

Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn trả phòng khách sạn, tự do shopping tại Aeon mall. Qúy 

khách tự túc ăn trưa trong TTTM. 

Chiều: Đoàn di chuyển tới sân bay Narita để đáp chuyến bay VJ935 lúc 16h55 về Hà Nội.  

21h25: Đoàn hạ cánh tại sân bay Nội Bài, chia tay đoàn, kết thúc chuyến đi to ́ t đẹp, hẹn gặp 

lại quý khách trong những hành trình sau. 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI TỪ: 19.900.000 VND/KHÁCH 

(Giá áp dụng cho đoàn ghép từ 20 khách trở lên) 

 

CHÍNH SÁCH GIÁ TRẺ EM:  

 Trẻ em dưới 02 tuổi : 20 % giá tour (ngủ chung giường với cha mẹ) 
 Trẻ em từ 2 đến dưới 10 tuổi: 90 % giá tour (ngủ chung gường với cha 

mẹ) 
 Trẻ em trên 10 tuổi: Giá tour như người lớn 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM:  

 Vé máy bay khứ hồi với 7kg hành lý xách tay và 20kg hành ly kí gửi chiều về. 
 Khách sạn 3 sao địa phương, tiêu chuẩn 02 người/ phòng (nếu lẻ nam hay nữ, được tính cả HDV Việt 

Nam Suốt tuyến thì sẽ ghép phòng ba giường), bao gồm ăn sáng. 
 Chi phí dịch thuật và visa Nhật Bản (visa 1 lần) 
 Các bữa ăn theo chương trình (1.650Y – 2.200Y/bữa) 
 Vận chuyển bằng xe máy lạnh, đưa đón theo chương trình. 
 Vé tham quan vào cửa (1 lần) các điểm trong chương trình 

 Nước uống 1 chai/ngày/khách 

 Trưởng đoàn  kinh nghiệm theo suốt tuyến (Áp dụng với đoàn trên 15 khách) 
 Bảo hiểm du lịch quốc tế theo chương trình (Không áp dụng cho khách hàng trên 70 tuổi) 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

 Ngủ phòng đơn 
 Đồ quá cước. 
 Phí visa tái nhập Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài. 
 Các chi phí cá nhân: điện thoại, bia, nước ngọt, giặt là… và các chi phí cá nhân khác. 
 Xe vận chuyển ngoài chương trình. 
 Chi phí test PCR tại Nhật Bản nếu được yêu cầu  
 Chi phí lưu trú cách ly tại Nhật Bản nếu du khách nhiễm covid 
 Thuế VAT. 
 Tiền Tip cho HDV và tài xế điạ phương 7$/khách/ngày x 4 ngày = 28$/khách/hành trình 
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THỦ TỤC ĐĂNG KÍ VÀ HỒ SƠ XIN VISA NHẬT: 

1. Hồ sơ xin visa: 

 Hộ chiếu mới nhất còn hạn sử dụng ít nhất 6 tháng kể từ ngày trở về từ Nhật Bản + Hộ chiếu cũ 

(nếu có) (có chữ ký đương đơn trong hộ chiếu). 

 02 ảnh 3.5cmx4.5cm chụp trên nền phông trắng   

 Giấy đăng ký kết hôn (nếu đi theo gia đình). Trẻ em đi cùng có giấy khai sinh – Bản sao y công 

chứng.  

 Xác nhận số dư bản gốc của Sổ tiết kiệm trị giá tối thiểu tương đương 120.000.000 đ  

 Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu)  

 Tờ khai xin visa (Theo mẫu in và ký vào trang 2)  

 Giấy chứng nhận làm việc:  

 Hiện đang làm việc trong khối hành chính sự nghiệp:  

 Quyết định tuyển dụng hoặc quyết định bổ nhiệm (trong trường hợp giữ chức vụ)  

 Hợp đồng lao động nếu là công nhân viên chức.  

 Hiện đang làm việc tại doanh nghiệp:  

 Trong trường hợp Quý khách là người đứng tên trong Giấy đăng ký kinh doanh thì chỉ cần 

nộp bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh  

 Trong trường Quý khách là nhân viên: hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ phép đi du lịch có 

đóng dấu xác nhận của chủ Doanh nghiệp.  

 Hiện nghỉ hưu hoặc kinh doanh tự do:  

 Về hưu: Quyết định nghỉ hưu hoặc sổ hưu trí  

 Lao động tự do:  

 Học sinh/sinh viên: Có thẻ học sinh, sinh viên hoặc đơn xin nghỉ học đi du lịch có xác nhận 

của trường  

Đặc biệt: Với khách hàng đã có visa Schengen, Mỹ, Úc, Anh trong 3 năm trở lại đây thì hồ sơ chỉ cần 

chuẩn bị: Hộ chiếu gốc còn hạn 6 tháng, ảnh 3.5 x 4.5, hợp đồng lao động + sao kê tài khoản lương 6 

tháng gần nhất hoặc sao kê sổ tiết kiệm tối thiểu 120.000.000vnd. 

Thời hạn: Hồ sơ cần được nộp trước ngày đi tối thiểu 15 ngày. Những trường hợp đặc biệt mà hồ sơ 

chỉ nộp được trước ngày đi ít hơn 15 ngày vui lòng liên hệ với bộ phận điều hành Du lịch để được tư 

vấn thêm.  

TRƯỜNG HỢP QUÝ KHÁCH ĐÃ PHẪU THUẬT THẨM MỸ, YÊU CẦU TRƯỚC KHI XUẤT CẢNH PHẢI 

ĐỔI HỘ CHIẾU PHẢI THÔNG BÁO CHO CÔNG TY DU LỊCH KHI ĐĂNG KÝ TOUR – CÔNG TY DU LỊCH 

SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRƯỜNG HỢP QUÝ KHÁCH HÀNG KHÔNG THÔNG BÁO VÀ 

KHÔNG ĐƯỢC XUẤT CẢNH        

2. Thủ tục đăng ký: 

 Quý khách đặt cọc 15 triệu ngay khi đăng ký tour.  

 Thanh toán số tiền còn lại trước ngày khởi hành 07 ngày khởi hành (không tính thứ 7 và chủ 

nhật). 

 Nếu trẻ em dưới 18 tuổi, đi với người thân không có bố mẹ đi kèm, phải có giấy ủy quyền xác nhận 

của phường (2 bản). Một bản để nộp cho đại sứ quán, một bản để đưa cho hướng dẫn viên đi qua 

Hải Quan 
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3. Điều khoản về visa: 

 Trường hợp khách hàng không đạt visa vì lí do khách quan từ phía Đại Sứ Quán, công ty sẽ hoàn 

lại tiền đặt cọc sau khi trừ đi phí xét duyệt tại đại sứ quán là 3,000,000đ/ người và một số chi phí 

thực tế phát sinh (nếu có) 

 Trường hợp khách hàng không đạt visa do các yếu tố  như: không phối hợp với công ty để cung 

cấp đủ giấy tờ theo quy định của đại sứ quán, có hẹn phỏng vấn mà không tới hoặc trả lời không 

đạt khi phỏng vấn, đã từng cư trú hoặc lao động bất hợp pháp tại Nhật Bản, có hành vi vi phạm 

pháp luật và vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, thuộc diện cấm xuất cảnh mà không khai báo… 

dẫn đến bị từ chối visa trước ngày bay, sau khi đã xuất vé máy bay, Lệ phí không hoàn lại trong 

mọi trường hợp là 22.900.000đ/ người.  

 Trường hợp khách hàng đã đạt visa mà hoãn hủy, không khởi hành đúng ngày, áp dụng theo 

điều kiện hoàn hủy của phiếu đăng ký và công ty có quyền báo hủy visa đã được cấp của quý 

khách. 

 Trường hợp khách hàng đi theo nhóm cùng nhau, nếu một trong số khách hàng bị trượt visa, mà 

khách hàng còn lại muốn hủy tour thì công ty áp dụng điều kiện hoàn hủy theo phiếu đăng ký. 

 

QUY ĐỊNH VỀ NHẬP CẢNH VÀO NHẬT 

 Khách nhập cảnh vào Nhật bắt buộc phải tiêm đủ 3 mũi phòng vaccine covid được WHO công nhận. 

Trong trường hợp chưa đủ 3 mũi thì phải có giấy xác nhận âm tính với covid 19 trong vong 48h trước 

giờ khởi hành. 

 Tải app My SOS trên Smart Phone và khai báo thông tin 

 

GHI CHÚ 

 Quý khách phải có hộ chiếu còn hạn tối thiểu 6 tháng (181 ngày) tính tới thời điểm kết thúc Tour  

 Thứ tự các đie ̉m thăm quan có the ̉  bị thay đo ̉ i để phù hợp với tình hình thực te ́  nhưng va ̃n đảm bảo đủ 

đie ̉m.  

 Các loại hoa nở, lá đổi màu rất dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết bên ngoài mà nở thời điểm sớm 

hay muộn. Đây là trường hợp bất khả kháng mong Quý khách hiểu và thông cảm 

 Chi phí có the ̉  thay đo ̉ i ne ́u tỷ giá ngoại te ̣  tăng giảm đo ̣ t bie ́n (Gía vé máy bay, thue ́  liên quan, tỷ giá 

bán ra của ngân hàng Vietcombank tại thời đie ̉m khởi hành) 

 Giá áp dụng cho khách hàng từ 12 tuổi đến 69 tuổi, từ 70 tuổi trở lên sẽ đóng thêm chênh lệch cho 

mức phí bảo hiểm cao cấp, từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy chứng nhận đầy đủ sức khỏe để đi 

du lịch nước ngoài của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và phải có người thân khỏe mạnh dưới 60 tuổi 

đi cùng. Gia đình và quý khách phải cam kết đảm bảo tình trạng sức khỏe với Công ty chúng tôi trước 

khi tham gia tour. Nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, Công ty du lịch sẽ không chịu trách nhiệm 

dưới mọi tình huống. 

 Giờ bay và hãng hàng không có thay đo ̉ i cho phù hợp với chương trình và tình trạng vé máy bay. Công 

ty du lịch sẽ thông báo và gửi lịch bay chính xác cho đoàn trước ngày khởi hành ít nha ́ t 4 ngày. 

 Công ty du lịch sẽ không hoàn lại chi phí cho bất cứ dịch vụ gì tại nước ngoài khách không sử dụng và 

không chịu trách nhiệm về lý do nhân thân của khách khi khách bị cục xuất nhập cảnh Việt Nam 

hoặc Nước Sở Tại từ chối cho xuất nhập cảnh. 



VIETLAND TRAVEL VIETLANDTRAVEL.VN Công ty Du Lịch Vietland Travel chuyên tổ chức tour quốc tế và trong nước 

   Business License: 0104113015         Tour Operator License: 01-516 / TCDL-GPLHQT 

024 6296 5430 / 024 66 56 59 88 

  VIETLAND TRAVEL                           15 Yen Lang, Dong Da, Hanoi, Vietnam 

09 11 20 20 88 / 094 131 6060 

www.vietlandtravel.vn / www.vietlandholiday.com 

info@vietlandtravel.vn /  travel@vietlandholiday.com  

   

 

 

 

 Do tính cha ́ t đoàn là khách gom lẻ nên Công ty du lịch có trách nhie ̣m gôm khách đủ đoàn 16 người 

trở lên sẽ khởi hành theo đúng lịch trình, có trưởng đoàn đi cùng từ Vie ̣t Nam. Công ty du lịch có trách 

nhie ̣m thông báo cho quý khách trước ngày khởi hành 05 ngày và thỏa thua ̣n với quý khách ve ̀  ngày 

khởi hành mới hoa ̣c hoàn lại cho quý khách so ́  tie ̀n đã đa ̣t cọc. 

 Công ty du lịch có quye ̀n gom khách từ nhie ̀u công ty khác nhau đe ̉  khởi hành theo đúng thỏa thua ̣n. 

 

ĐIÊ ̀U KHOẢN KHÁC: 

 Trong trường hợp trễ chuyến bay hay lý do khách quan khác. Công ty du lịch ko chịu trách nhiệm cho 

bất kỳ khoản phí nào. 

 Khách sạn có thể ở xa trung tâm thành phố vào các mùa cao điểm của Nhật như Hoa Anh Đào, Tuần lễ 

Vàng, 30/04, lễ Tết … Mong quý khách thông cảm 

 Công ty du lịch có quyền hủy bất cứ điểm tham quan theo lịch trình khi có phát sinh sự cố ngoài tầm 

kiểm soát như: kẹt xe, thời thiết xấu, tai nạn … chúng tôi sẽ không đền bù bất cứ khoản phí nào. 

 Hành khách phải chuẩn bị và kiểm tra giấy tờ tùy thân như: hạn sử dụng của hộ chiếu, visa …Nếu 

trường hợp hành khách bị hải quan không cho phép nhập cảnh/xuất cảnh hoặc lý do nào khác, Công 

ty du lịch sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào và không hoàn trả số tiền đã tham gia 

đoàn. 

 Hành trình trên chỉ mang tính chất tham khảo, những vấn đề liên quan đến hành trình hoặc khách sạn, 

Công ty du lịch sẽ sắp xếp theo thực tế phù hợp nhất, không loại trừ trường hợp hủy bỏ đie ̉m tham 

quan ne ́u có những hoạt động bản xứ, nghi le ̃  hay ho ̣ i chợ, Công ty du lịch không chịu trách nhiệm về 

những khoản đó. 

 Khách ở chung phòng, xếp ngẫu nhiên, nếu có xung độ, Công ty du lịch không chịu trách nhiệm. 

 Nếu hành khách bỏ qua những hoạt động tham quan, các bữa ăn, sẽ không được hoàn lại bất kỳ chi 

phí nào. 

 
 
  

 

 


