
 

 

    
KHÁM PHÁ MÙA HOA ANH ĐÀO 

TOKYO – IBARAKI – HAKONE – NÚI PHÚ SĨ –

KAWAGUCHI 
Ngày khởi hành: 14/4 -18/4/2017                                            Thời gian: 5 ngày 4 đêm 

Phương tiện tham quan: Xe và máy bay 

 
NGÀY 1: TP.HỒ CHÍ MINH – NARITA                                                             (bay đêm) 

Trưởng đoàn công ty sẽ đón khách tại cột số 12, cổng D2 (lầu 2) ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn  

Nhất lúc 20h00, làm thủ tục đón chuyến bay NH832 lúc 22h50 – 06h40 đi Nhật Bản đất 

nước nổi tiếng với nhiều thắng cảnh đẹp và trung tâm thương mại sầm uất. Quý khách nghỉ 

đêm trên máy bay. 

 

NGÀY 2: NARITA – IBARAKI                                                    (Ăn trưa, chiều)  

Qúy khách đến sân bay Narita  làm thủ tục nhập cảnh Nhật Bản, 

Xe và Hướng dẫn viên đón khách khởi hành tham quan: 

Naritasan Shinshoji Temple: là một quần thể đền Phật 

giáo được xây dựng từ thế kỷ 10 nơi hàng ngày diễn ra các 

buổi cầu kinh và tế lễ. Qúy khách chiêm ngưỡng ngôi chùa 

ba tầng sơn màu được xây dựng vào năm 1712 ở khuôn 

viên chính. Tìm hiểu các phù điêu được chạm khắc trên 

tường của Sảnh Shakado.  

Tận hưởng những khung cảnh tuyệt vời khắp Narita từ mái 

của Đại tháp Hòa Bình năm tầng và dừng chân ở Sảnh Komyodo được xây dựng vào năm 

1701.  

Tham quan công viên Hoa Anh Đào Kairakuen hoặc Shimizumine: đây là 1 trong những nơi  

có rất nhiều Hoa Anh Đào nở vào dịp lễ hội Hoa Anh Đào Nhật Bản. Quý khách được chụp 

ảnh kỷ niệm với nhiều khoảnh khắc đẹp tại đây. Ăn tối & nghỉ đêm ở Ibaraki.  

 

NGÀY 03: IBARAKI – TOKYO                                                        (Ăn sáng, trưa, chiều) 

Ăn sáng tại khách sạn. Trả phòng. Khởi hành tham quan: 

Viếng thăm chùa Asakusa: hay còn gọi là Sensoji là một ngôi  

chùa cổ nằm ở Asakusa, Taito, Tokyo, Nhật Bản. Nằm 

cạnh ngôi chùa là một ngôi đền Shinto, đền Asakusa có 

thể nói đây là ngôi chùa cổ nhất và quan trọng nhất Nhật 

Bản. Ngôi chùa được xây dựng dành riêng cho việc thờ 

phụng Quán Thế Âm Bồ Tát.  

Tham quan khu phố Nakamise: Nakamise có hơn 80 quầy  



 

 

hàng với vô số sản phẩm thời trang, nữ trang, đồ ăn nhẹ với các gian hàng trải dài và luôn 

đông đúc người đi bộ tham quan, mua sắm. Tại đây bạn có thể dễ dàng tìm cho mình những 

sản phẩm thủ công truyền thống hay tới khu chợ 

Nakamise-dori "mini" chuyên bán những món ăn địa 

phương như sembei (bánh gạo giòn) và age-manju (bánh 

đậu chiên). 

Hoàng cung Nhật Bản (tham quan bên ngoài): nằm tại trung  

tâm Tokyo cách nhà ga Tokyo một vài phút đi bộ. Từ 

quảng trường lớn Kokyo Gaien ở phía trước cung điện 

Hoàng gia, du khách có thể thấy Nijubashi – hai cây cầu 

tạo thành lối vào quanh cung điện, góp phần tô điểm thêm 

cho vẻ ngoài của Hoàng cung. Hoàng cung Tokyo hiện vẫn là nơi cư trú chính của Hoàng 

gia Nhật Bản. 

Sky Tree Tokyo: Tokyo Sky Tree là tháp truyền hình cao nhất thế giới nằm ở Sumida-ku, Tokyo  

chiều cao 634m. Có thiết kế đài quan sát Tokyo Tree Tembo Deck cao 350m so với mặt đất 

và Tokyo Sky Tree Tembo Kairo ở độ cao 450m. 

Mua sắm tai trung tâm điện tử Akihabara với nhiều mặt hàng điện tử cao cấp. Nghỉ đêm ở 

Tokyo. 

 

NGÀY 04 : TOKYO – HAKONE – THUNG LŨNG OWAKUDANI  (Ăn sáng, trưa, chiều) 

Ăn sáng, đoàn khởi hành đi tham quan 

Du thuyền trên hồ Ashi: nằm cạnh núi Phú Sĩ, hồ Ashi (hay còn gọi là hồ Ashinoko) là một hồ  

nước nằm trên miệng núi lửa trong vùng núi lửa Hakone 

– Nhật Bản. Dòng đất đá từ vụ nổ hơi nước xảy ra ở ngọn 

núi lửa Hakone vào khoảng 3000 năm trước đã chắn 

ngang một con sông đang chảy và tạo thành hồ Ashi. Đến 

Ashi, du khách có thể du lãm trên mặt hồ bằng tàu cruise,  

Tham quan thung lũng Owakudani: Owakudani hay còn  

được gọi là "Great Boiling Valley” (Thung lũng suối 

nước nóng) là địa điểm hấp dẫn khách du lịch. Nó thực 

chất là một miệng núi lửa được hình thành khoảng 3.000 

năm trước đây do núi lửa Hakone phun trào. Truyền 

thuyết nói rằng mỗi người ăn 1 quả trứng đen sẽ kéo dài 

tuổi thọ thêm 7 năm. Đoàn tham quan thung lũng bằng xe 

bus.  

Làng văn hóa Oshino Hakkai: là 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. Ngoài ra du khách còn được 

thưởng thức những đặc sản của làng như nước nấm 

hương nóng hổi hay món đậu hủ mát lạnh. Oshino 



 

 

Hakkai sẽ là điểm đến thú vị đối với những du khách thích khám phá nếp sống xưa của 

người Nhật. 

Tắm Onsen:tắm suối nước nóng (onsen) là thú vui mà người Nhật tận hưởng quanh năm. Nước  

nóng có chứa nhiều khoáng chất, giúp tuần hoàn máu, loại bỏ tạp chất, giảm mệt mỏi, thư 

giãn ngoài ra còn giúp cơ thể lành sẹo, trị bệnh da, bệnh béo phì, bệnh huyết áp thấp, bệnh 

tiêu hóa, làm đẹp da… 

Làm thủ tục nhận phòng & ăn tối, nghỉ đêm.  

 

NGÀY 5: KAWAGUCHIKO – NÚI PHÚ SĨ – NARITA – TPHCM                  (Ăn sáng, trưa) 

Làm thủ tục trả phòng khách sạn. Ăn sáng & khởi hành tham quan: 

Tham quan Núi Fuji trạm 5 trong điều kiện thời tiết cho phép: Với độ cao 3776m, núi Phú Sĩ  

là ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản. Núi có hình dáng như một tam giác cân hình chữ bát, số 8 

八đựợc biết như biểu tượng của Nhật Bản. 

Mua sắm tại Aeon:được xem là một khu vực mua sắm nổi tiếng của thành phố và đặc biệt được  

ưa chuộng bởi những người muốn bắt kịp xu hướng thời trang.  

Đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay NH833 về lại Tp.HCM lúc 19:50 – 00:05 đoàn về đến Tp. 

HCM. Kết thúc chương trình Tour. Hẹn ngày gặp lại cùng quý khách. 

    

BẢNG GIÁ DÀNH CHO 1 KHÁCH 

GIÁ TOUR + THUẾ PHỤ THU PHÒNG 

ĐƠN 

28.880.000 VNĐ 6.300.000 VNĐ 

 

GIÁ VÉ DÀNH CHO TRẺ EM: 

✓ Trẻ em dưới 2 tuổi: 8.680.000 VNĐ. Tiêu chuẩn được hưởng: phí xuất vé máy bay, bảo hiểm. 

Ngủ ghép với gia đình. 

✓ Trẻ em từ 2 đến dưới 6 tuổi: 20.280.000 VNĐ. Tiêu chuẩn được hưởng: vé máy bay, ăn, ghế 

ngồi trên xe, bảo hiểm.  

✓ Trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi: 23.180.000 VNĐ. Tiêu chuẩn được hưởng: vé máy bay, ăn, ghế 

ngồi trên xe, bảo hiểm. Ngủ ghép chung với gia đình. Nếu quý khách ngủ giường riêng đóng 

100% vé tour. 

✓ Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính bằng giá tour người lớn.   

Lưu ý: tuổi trẻ em tính theo ngày kết thúc tour. 

1.GIÁ TOUR BAO GỒM: 

✓ Các loại thuế sân bay, phí an ninh, phụ thu xăng dầu.  

✓ Vé máy bay khứ hồi TP.HCM – NHẬT BẢN – TP.HCM trên hàng không 5 sao All Nippon 

Airway. 

✓ Hành lý ký gửi 40 kg/ 2 kiện và 7 kg hành lý xách tay. 

✓ Khách sạn: Tiêu chuẩn 3 sao: 2 - 3 khách/phòng.   



 

 

✓ Thư mời-Visa nhập cảnh Nhật Bản (Qúy khách được miễn visa giảm 600.000 VNĐ). 

✓ Phí bảo lãnh của công ty Nhật Bản đối với Quý Khách chưa đi châu âu, Úc, Mỹ, Nhật… 

✓ Ăn uống, tham quan theo chương trình. 

✓ Xe đời mới, máy lạnh đưa đón theo chương trình.  

✓ Hướng dẫn viên công ty phục vụ suốt tuyến. 

✓ Quà tặng: nón, bao da hộ chiếu, túi xách du lịch. 

✓ Trưởng đoàn công ty chịu trách nhiệm khai các thủ tục Hải quan cho Quý Khách.  

✓ Quý khách được hưởng chế độ Bảo Hiểm Du Lịch với mức bồi thường tối đa 200.000.000 

VNĐ/khách. 

2.GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

✓ Các chi phí cá nhân: ăn uống ngoài chương trình, điện thoại, giặt ủi… 

✓ Hộ chiếu còn hạn tối thiểu là 6 tháng. 

✓ Visa tái nhập Việt Nam cho khách có hộ chiếu nước ngoài, kể cả Việt Kiều (những khách có 

visa 1 lần), phí 830.000VNĐ/khách. Riêng khách quốc tịch Mỹ làm visa tái nhập nhiều lần 

1 năm: phí 3.375.000 VNĐ. 

✓ Hành lý quá cước theo qui định của hàng không. 

✓ Xe vận chuyển ngoài chương trình và các show về đêm. 

✓ Bồi dưỡng nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn.  

✓ Tiền tip cho Hướng dẫn viên và tài xế địa  phương: 690.000 VNĐ/khách tương đương 30 

USD/ khách. 

 

3.ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TOUR: 

✓ Hộ chiếu còn hạn sử dụng tối thiểu là 6 tháng (Tính đến ngày kết thúc tour). 

✓ Khách mang quốc tịch nước ngoài phải có thị thực nhập cảnh Việt Nam còn hạn sử dụng tính 

đến ngày khởi hành. 

✓ Khách được miễn thị thực Việt Nam không được quá hạn 90 ngày từ ngày nhập cảnh đến ngày 

kết thúc tour. 

✓ Vui lòng cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân như: Họ và Tên theo CMND 

hoặc hộ chiếu, số điện thoại, địa chỉ liên lạc… 

✓ Quý Khách vui lòng đặt cọc: 15.000.000VNĐ khi đăng ký tour và đóng tiền hết trước ngày 

khởi hành là 20 ngày. 

 

4.QUI ĐỊNH HỦY TOUR: 

✓ Hủy tour sau khi đăng ký: Phí hủy là 3.000.000 VNĐ. 

✓ 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: 

✓ Hủy tour trước 15 ngày khởi hành mất phí: 15.000.000 VNĐ. 

✓ Hủy tour trước 10 ngày khởi hành: mất phí 17.000.000 VNĐ. 

✓ Hủy tour trước ngày đi 5  ngày: mất phí 100% giá tour. 

Lưu ý các ngày nêu trên chỉ tính theo ngày làm việc. 



 

 

5.GHI CHÚ: 

✓ Quý khách vui lòng nộp 2 tấm hình 4*6 (nền trắng) và Hộ chiếu bản chính (giá trị sử dụng 

trên 6 tháng). 

✓ Mang theo Visa (đối với khách Việt kiều). 

✓ Do các khoản chi phí đã thanh toán, trường hợp Quý khách bị cơ quan Lãnh sự từ chối không 

cấp visa, Quý khách vẫn phải nộp lệ phí visa + dịch thuật là 3.000.000 VNĐ,  Việt Mỹ sẽ 

hoàn tiền cọc tour cho Quý khách sau khi đã trừ tiền lệ phí trên. 

✓ Quý Khách đã được cấp Visa Nhật Bản nhưng hủy tour sẽ bị phạt theo qui định đã ghi ở mục 

“QUI ĐỊNH HỦY TOUR” và bị giữ lại hộ chiếu 3 tháng. 

✓ Trong trường hợp Quý Khách không đươc̣ xuất cảnh và nhập cảnh vì những lý do cá nhân, 

Du Lic̣h Viêṭ Mỹ sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu những chi phí phát sinh cũng 

như không hoàn trả tiền tour (trường hợp khách không đi được). 

✓ Trình tự các điểm tham quan có thể thay đổi do những sự cố khách quan như: thời tiết, giao 

thông…nhưng vẫn đảm bảo đi đủ các điểm đã ghi trong chương trình. 

✓ Trong những trường hợp bất khả kháng như: khủng bố, bạo động, thiên tai, sự thay đổi lịch 

trình của hàng không, tàu hỏa… công ty sẽ chủ động thay đổi lộ trình đi hoặc hủy tour vì 

sự thuận tiện và an toàn của Khách Hàng và không chịu trách nhiệm bồi thường cho 

những chi phí phát sinh. 

✓ Giấy tờ tùy thân như Passport, Visa; tiền bạc; tài sản quý giá … Quý khách tự giữ lấy, tốt nhất 

nên gửi ở lễ tân khách sạn phòng những trường hợp rủi ro. Việt Mỹ không chịu trách nhiệm 

cho bất kỳ trường hợp Quý Khách làm thất lạc giấy tờ hay mất tài sản cá nhân nào.  

✓ Qúy 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. 

✓ Vé máy bay của Quý Khách là vé đoàn nên khi làm thủ tục nhất thiết phải làm cùng lúc với 

đoàn. Do là vé đoàn nên không thể dời ngày được, nếu về khác ngày sẽ không được hoàn 

tiền lại. 

✓ Khi đăng ký tour 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. 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. 

✓ Nếu đoàn phải khởi hành dưới 18 khách, giá tour sẽ được tính lại. Nếu không chấp nhận giá 

mới, quý khách có thể chuyển sang tour tiếp theo. Nhưng không được chuyển quá 2 lần. 

 


