
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm 
 Ngày khởi hành: 14/11 -18/11/2019 
 Hàng không: All Nippon Airways 

 
Các điểm nổi bật của chương trình:  

• Núi Phú Sĩ  
• Làng văn hóa Oshino Hakkai 
• Trải nghiệm tắm Onsen theo kiểu người Nhật 
• Hái trái cây theo mùa 
• Chụp ảnh tại cây cầu cảng Osanbashi Bridge 
• Đảo Odaiba, chụp hình với tượng Nữ thần tự do 
• Viếng chùa Asakusa  
• Tháp truyền hình Tokyo Sky Tree 
• Con Đường Icho Namiki 

 
NGÀY 01: TP. HCM – NARITA (ĂN SÁNG TRÊN MÁY BAY) 

 
19h30 ngày 14/11/2019 : HDV của GO WORLD TRAVEL sẽ đón 
đoàn tại Ga đi Quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất. Làm thủ tục đáp chuyến 
bay NH khởi hành đi Nhật Bản lúc SGN –NRT NH832 2230– 0630+1 
của hãng hàng không All Nippon Airways tiêu chuẩn 5 sao.  
Đoàn nghỉ đêm & ăn sáng trên máy bay. 



 

 

 
 

NGÀY 02: NARITA – MT. FUJI – TẮM ONSEN (ĂN 2 BỮA) 
Đến sân bay quốc tế Narita, HDV & xe đón đoàn khởi hành đi tham quan 
& khám phá đất nước mặt trời mọc. 

 
v 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. Ngọn núi nổi tiếng nhất Nhật Bản này đã 
và vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng bất tận cho những nghệ sĩ, tác giả và 
khách du lịch. Trạm Fuji Subaru Line 5th, nổi tiếng nhất trong các trạm, 
du khách dễ dàng chiêm ngưỡng cận cảnh núi. Từ trạm 5 du khách chỉ 
cần ngước mắt là có thể thấy đỉnh núi phủ tuyết hoặc ngắm toàn cảnh 
vùng Ngũ Hồ Phú Sĩ trải dài trong tầm mắt. Ăn trưa. 

 
 
v 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. 
 
 
v Tham quan và hái trái cây theo mùa (Dâu tây, Táo, 
Nho,…): Đến tại vườn, quý khách có thể trải nghiệm hái trái cây, 
chụp ảnh, vui chơi, thưởng thức các loại dâu hấp dẫn khác nhau và 
mua các sản phẩm làm từ dâu về làm quà cho gia đình, bạn bè, 
người thân. 
 
 
 
v 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…Thật là nhiều công dụng phải không nào. Quý du 
khách sẽ được tắm Onsen đúng chuẩn Nhật trong hành trình tour 
này nhé. 

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



 

 

 
 

NGÀY 03: YOKOHAMA – ĐẢO ODAIBA - TOKYO (ĂN 3 BỮA) 
  

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

 
v Tham quan Yokohama China Town: là khu phố Tàu lớn  
nhất thế giới. Đến đây, quý khách sẽ bị thu hút bởi những quầy hàng 
ẩm thực với các món ăn yêu thích phổ biến bao gồm bánh hấp (manju), 
mì ramen và một loạt các món ăn Trung Quốc khác, nhiều món đã được 
Nhật Bản hóa ở một mức độ nhất định. 

 
 
v Công viên Yamashita: là một công viên trải dài dọc bờ biển 
với diện tích 74000㎡. Du khách có thể vừa tận hưởng những cơn gió 
biển mát lạnh, sảng khoái vừa ngắm chiếc cầu bắt ngang qua cảng biển 
cùng những chiếc tàu thuyền rời bến, cập bến. Ngoài ra, ở đây còn có 
chiếc du thuyền NYK HIKAWAMARU, từng chu du khắp thế giới nên 
đừng bỏ lỡ cơ hội tham quan con thuyền xa hoa này nhé! 

 
 
v Tham quan chụp ảnh tại cây cầu cảng Osanbashi Bridge  
Cầu tàu Osanbashi được biết đến là biểu tượng của cảng Yokohama, là 
điểm đến và đi của những chuyến tàu khách ở cảng Yokohama, đồng 
thời cũng được biết đến là 1 trong những điểm thăm quan ở đây.  
Bên trong là không gian mở rộng không có cả trụ, dầm hay các bậc 
thang, phía trên sân thượng là sàn gỗ trải rộng và các bãi cỏ tự nhiên. 
Từng cơn gió thổi ở phía trên sân thượng sẽ mang đến cho bạn một cảm 
giác thật sự dễ chịu, từ đây các bạn cũng có thể ngắm phong cảnh tuyệt 
đẹp trải rộng 360 độ khắp cây cầu nối qua vịnh, tòa nhà gạch đỏ, 
Yokohama. Ăn trưa và khởi hành về lại Tokyo. Tham quan Vịnh đảo 
nhân tạo Odaiba. 

 
 
v Đảo Odaiba: là hòn đảo nhân tạo khá lớn của Nhật Bản nằm 
trong khu vực vịnh Tokyo, được xem là trung tâm du lịch nổi tiếng hằng 
năm thu hút rất đông du khách đến tham quan. Dù không được tự nhiên 
tạo ra nhưng Odaiba có rất nhiều địa điểm hấp dẫn với những công trình 
quy mô tầm cỡ do chính con người tạo nên. Nhiều trải nghiệm hấp dẫn 
tại đảo Odaiba đang chờ đón bạn trong chuyến du lịch Nhật Bản. 
 
 
v Đến Odaiba, vịnh Tokyo của Nhật Bản du khách còn được 
chiêm ngưỡng tượng Nữ Thần Tự Do – một phiên bản của biểu tượng 
New York. Ăn tối tại nhà hàng địa phương.  
Làm thủ tục nhận phòng & ăn tối, nghỉ đêm. 



 

 

 
 

NGÀY 04: TOKYO – NARITA (ĂN 3 BỮA) 
  

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

 
v Viếng thăm chùa Asakusa: Chùa Asakusa Kannon 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. Theo truyền thuyết, một bức tượng Quan Âm đã được tìm thấy trên 
sông Sumida trong năm 628 bởi hai ngư dân, anh em Hinokuma 
Hamanari và Hinokuma Takenari. Trưởng làng là ông Hajino 
Nakamoto, đã công nhận sự thiêng liêng của bức tượng và ông đã tu sửa 
ngôi nhà của mình thành một ngôi chùa ở Asakusa. Trong những năm 
đầu của Mạc phủ Tokugawa, Tokugawa Ieyasu xem Sensō-ji như đền 
thờ hộ mệnh của toàn gia tộc. 
 
v Sky Tree Tokyo (chụp hình bên ngoài): 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. 

 
 
 
 
 
v Con Đường Icho Namiki : là đại lộ vàng cam trải dài thơ mộng 

của Nhật Bản vào mùa thu. Con đường “Icho Namiki” nằm giữa 
khu thời trang Gaienmae và khu kinh tế Aoyama Itchome ở 
Tokyo là một trong những điểm ngắm lá vàng đẹp nhất tại Thủ 
đô Nhật Bản. Cái tên Icho Namiki có nghĩa "Hàng Cây Bạch 
Quả" được bắt nguồn từ những hàng cây Ginkgo (cây bạch quả) 
trồng dọc hai bên đường. 

 
 
 
 
v Mua sắm tại trung tâm điện tử AKIHABARA và khu phố 
hàng hiệu GINZA : tại đây quý du khách có thể thoả sức shopping 
trong hành trình tour !!! 

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



 

 

 
 

NGÀY 05 : NARITA – AEON MALL – TPHCM (ĂN 2 BỮA) 
  

Làm thủ tục trả phòng khách sạn. Ăn sáng & khởi hành: 
 
v 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. Hãy cùng 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.  
Quan sát biểu cảm dữ tợn của tượng Naraenkongo và tượng 
Misshakukongo, hai vị hộ vệ cho Phật đứng hai bên Cổng Niomon. 
 
v Tham quan mua sắm tại Aeon Mall : Tại đây, có rất nhiều loại 
hàng hoá, phục vụ đa dạng nhu cầu cho quý khách trong và ngoài nước 
muốn đến Nhật Bản để mua hàng Nhật. 

 
Khởi hành đi Narita về lại TPHCM trên chuyến bay NARITA – SGN 
NH833 1855-2330. Quý khách được phục vụ ăn trên máy bay theo tiêu 
chuẩn của hàng không. 

 
23h30 phút về đến Tp. HCM. Kết thúc chương trình Tour. 

 
***Chương trình có thể thay đổi trình tự các điểm tham quan để phù 
hợp với tình hình giao thông & thời tiết địa phương nhưng vẫn đảm 
bảo đủ điểm 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 
 
 
 
 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH (VNĐ)  
           
 Người lớn    Trẻ em  Trẻ em   
 Từ 11 tuổi trở lên    Từ 02-10 tuổi  Dưới 02 tuổi   
 

28.890.000 VND 
   24.590.000 VND   8.390.000 VND   

    
v Ngủ chung với người lớn đi kèm   

       
     

 Phụ thu phòng đơn: 3.000.000 VND/ khách / trọn tour   
  

 

    

 

   
  THÔNG TIN CHUYẾN BAY    

 
CHUYẾN ĐI : SGNNRT NH832 2230 0630 +1  

CHUYẾN VỀ :NRTSGN NH833 1855 2330 
 

GIÁ TOUR BAO GỒM 
 

1. Phương tiện vận chuyển, xe đưa đón tham quan tại Nhật Bản.  



 

 

 
 
2. Vé máy bay khứ hồi theo hãng hàng không All Nippon Airways 5 sao Nhật 
Bản. Bao gồm 7kg hành lý xách tay và hành lý ký gửi 40kg/ 2 kiện (tối đa 20kg/kiện) 
3. Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao.  
4. Ăn uống (sáng, trưa, chiều) theo chương trình.  
5. Vé tham quan du lịch có trong chương trình.  
6. Bảo hiểm du lịch, mức bồi hoàn tối đa 50.000usd/ trường hợp.  
7. Thuế VAT (0%) & phí phục vụ.  
8. Hướng dẫn viên du lịch suốt tuyến.  
9. Visa nhập cảnh Nhật Bản.  
10. Quà tặng: nón du lịch, nametag hành lý, gối cổ du lịch. 
 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 
 
 
1. Lệ phí làm hộ chiếu, visa tái nhập Việt Nam cho khách sử dụng hộ chiếu nước ngoài.  
2. Nước uống rượu bia trong những bữa ăn, chi phí điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định 
hàng không. 
3. Chi phí dời ngày, đổi chặng bay, nâng hạng vé máy bay, phí ở phòng đơn và chi phí cá nhân của 
khách ngoài chương trình. 
4. Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương ( 35usd ~ 825,000đ / khách/ tour ).  
5. Visa tái nhập Việt Nam cho khách nước ngoài (65USD/khách)  
6. Hóa đơn VAT (Quý khách cần xuất hóa đơn vui lòng thông báo trước ngày khởi hành 10 ngày). 
 

HỒ SƠ CẦN THIẾT XIN VISA 
 
1. Hộ chiếu bản gốc còn hạn trên 6 tháng (có chữ ký của người mang hộ chiếu).  
2. 2 tấm hình 4.5 x 4.5 (font nền trắng, hình thấy rõ trán và tai, mới chụp không quá 3 tháng, 
hình không được trùng với hình trên mặt hộ chiếu). 
3. Hợp đồng lao động + giấy phép kinh doanh (trong độ tuổi lao động). Kinh doanh tự do cần 
bổ sung xác nhận số dư hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Điền đầy đủ thông tin vào phiếu cung cấp thông tin xin visa (đính kèm bên dưới) + sao y hộ khẩu  
è  Tuy nhiên LSQ có thể yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ khác đề nghị quý khách hỗ trợ.  
Tùy vào hồ sơ, có thể Quý khách sẽ được yêu cầu KÝ QUỸ: từ 250.000.000 VNĐ/khách 
 

THÔNG TIN CHUNG 
 
1. Trước khi đăng ký tour du lịch xin Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình tour, điều khoản, giá 
tour bao gồm cũng như không bao gồm trong chương trình. 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.  
2. Hộ chiếu (passport) của Quý khách phải có chữ ký, còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng kể từ ngày 
nhập cảnh. 
3. Quý khách từ 70 tuổi trở lên vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour).  
4. Quý khách từ 70 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch nước 
ngoài của bác sĩ và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi theo. 
5. Quý khách mang thai vui lòng báo cho nhân viên bán tour để được tư vấn thêm thông tin. Không 
nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lý do an toàn cho khách.  



 

 

 
 
6. Quý khách có yêu cầu ở phòng đơn, vui lòng thanh toán thêm tiền phụ thu. Hai người lớn chỉ được 
ngủ kèm một trẻ em.  
7. Sau khi đóng tiền nếu Quý khách muốn hủy tour, vui lòng đem hộ chiếu/CMND và hóa đơn đã 
đóng tiền đến ngay văn phòng công ty để làm thủ tục hủy tour, công ty không nhận khách báo hủy tour 
qua điện thoại.  
8. Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng hàng không nên trong một số trường hợp giờ bay có thể 
thay đổi mà không được báo trước. 
9. Thứ tự các điểm tham quan và lộ trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng 
vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu. Tên khách sạn sẽ được xác nhận chính thức vào 
ngày họp đoàn, trước ngày khởi hành 01 - 02 ngày.  
10. Trong trường hợp Quý khách bị từ chối nhập cảnh tại nước sở tại thì trách nhiệm không thuộc về 
phía công ty. 
11. Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, công ty sẽ nhận đủ số lượng khách (từ 15 khách trở lên), thì 
đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Trong trường hợp đoàn không đủ khách hoặc đã đủ nhưng số lượng 
khách không đạt visa nhiều, công ty có trách nhiệm thông báo cho những khách khác trong đoàn biết. Hai 
bên sẽ thỏa thuận lại giá cho đoàn, nếu Quý khách không đồng ý giá mới, Quý khách có thể chuyển sang 
ngày khởi hành khác kế tiếp của công ty, hoặc dời qua ngày phù hợp với thời gian của khách.  
12. Hướng dẫn viên của công ty sẽ giữ toàn bộ hộ chiếu bản chính của Quý khách trong suốt chuyến đi. 
 

QUY ĐỊNH MUA TOUR VÀ HỦY TOUR 
 
1. Đợt 1: Đặt cọc 15.000.000VNĐ/khách ngay khi đăng ký tour.  
2. Đợt 2: Thanh toán tổng số tiền tour còn lại sau khi có kết quả cấp visa. 
3. Nếu quý khách báo hủy tour : 
v Phạt 75% giá trị Tour nếu hủy trước 30 ngày 
v Phạt 100% giá trị Tour nếu hủy từ 1 -29 ngày  
4. Trường hợp Quý khách bị từ chối cấp visa, chi phí không hoàn lại là 2.500.000 VNĐ. Vì 1 lí do nào 
đó mà trong gia đình có người không được LSQ cấp visa thì người những thành viên còn lại vẫn tham gia 
chương trình bình thường, nếu không tham gia sẽ áp dụng như quy định huỷ tour.  
5. Nếu Quý khách đã được cấp visa trước khi công ty xuất vé máy bay, nhưng vì bất kỳ lý do nào Quý 
khách không thể tham gia đoàn được, chi phí không hoàn lại là 80% giá trị tour, đồng thời công ty cũng 
sẽ thông báo Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán huỷ visa của Quý khách.  
Sau khi xuất vé máy bay, nếu Quý khách báo hủy tour, chi phí không hoàn lại là 100% giá trị tour.  
Công ty được miễn trừ trách nhiệm trong quá trình thực hiện tour nếu xảy ra các trường hợp bất khả 
kháng do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, đình công, bạo động, chiến tranh hoặc do máy bay, xe lửa, tàu 
thủy, xe điện bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật… dẫn đến tour không thể thực hiện tiếp 
được, công ty sẽ hoàn trả lại tiền tour cho Quý khách sau khi đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã thực hiện 
như phí làm visa, vé máy bay, dịch vụ ăn ở… và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí 
nào khác. 
 
6. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm và không hoàn lại chi phí tour trong trường hợp Quý khách bị từ 
chối xuất nhập cảnh tại Việt Nam và các nước sở tại vì bất kỳ lí do nào. Quý khách vui lòng chịu những 
chi phí phát sinh.  
7. Trong trường hợp, quý khách đăng kí tham gia tour theo nhóm gia đình và bạn bè. Nếu trong nhóm 
có người bị LSQ từ chối visa thì những khách còn lại bắt buộc phải tham gia theo đúng lịch trình tour. 
Nếu quý khách không tham gia sẽ áp dụng như quy định huỷ tour, chi phí không hoàn lại là 100% giá trị 
tour.  

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG CẬP NHẬT THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ LÀM VISA  



 

 

 
 

 

1 Họ và Tên    
     

2 Ngày sinh    
     

3 Giới tính ¨ Nam ¨ Nữ  
   

4 Nơi sinh    
     

5 Quốc tịch    
     

  Số hộ chiếu   
     

6 Hộ chiếu Ngày cấp   
     

  Ngày hết   
  hạn   

  Số   
     

7 CMND Nơi cấp   
     

  Ngày cấp   
     

8 Điện thoại di động    
     

9 Địa chỉ email    
     

10 Nghề nghiệp/ chức vụ    
     

11 Tên công ty/trường học    
     

12 Địa chỉ công ty/trường học    
     

13 SĐT công ty/trường học    
     

14 Tình trạng hôn nhân ¨ Độc thân ¨ Đã kết hôn ¨ Ly dị   

  Họ và tên   
     

  Ngày sinh   
     

15 Thông tin vợ/ chồng Nghề nghiệp   
     

  Quốc tịch   
     

  Điện thoại   
     

16 Địa chỉ nhà riêng    
     

17 Số điện thoại nhà riêng    
     

18 
Đã được cấp visa Nhật Bản    
khi nào chưa?    

    

19 
Đã bị từ chối cấp visa Nhật    
Bản chưa?    

    

20 
Liệt kê những nước đã đi    
trong 5 năm qua    

    

 


