
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOKYO – núi phú s ĩ  - kyoto– Osaka 

Thờ i  gian: 6n   
                 
Ngày 1  Tokyo                                             (Trưa, tối) 

12h05: Xe và HDV địa phương đón đoàn tại sân bay Quốc tế Narita 
và đưa đoàn đi Tokyo - Thủ đô của Đất nước Mặt trời mọc Nhật Bản. 
Sau bữa  trưa tại nhà hàng, quý khách tham quan Đền thờ Asakussa 
Kannon – Ngôi đền thờ cổ nhất tại Tokyo, Cung điện Hoàng Đế. 
Xe đưa quý khách tới thăm khu vui chơi giải trí và mua sắm lớn nhất 
Tokyo Ginza, Tháp truyền hình Tokyo Tower, đồi  Roppongi Hills - 
ngắm toàn cảnh Tokyo 
19h00: Quý khách ăn tối tại nhà hàng và về khách sạn nghỉ đêm.  
Tokyo Metropolitan Hotel or similar. 
Ngày 2  Tokyo - Yokohama - Hakone - Lake Kawaguchi                          (Ăn sáng, trưa, tối) 
07h30: Quý khách ăn sáng tại khách sạn.  
Đoàn khởi hành đi Yokohama - thăm quan khu phố Tàu - China 
Town, mua sắm hàng lưu niệm tại Motomachi Shopping arcade. 
Đoàn ăn trưa và đi tới khu du lịch Hakone - Quý khách có cơ hội 
được tới thung lũng Owakudani luộc trứng và khi trứng chín, vỏ quả 
trứng sẽ chuyển sang màu đen – khi thưởng thức sẽ có một chút mùi 
sulphuric.  
Tối đoàn thư giãn tắm nước suối khoáng thiên nhiên và thoả sức 
Sauna tại bồn nước suối khoáng nóng thiên nhiên trong quần thể khu 
du lịch Kawaguchiko Jiragon Hotel or similar. 
Nghỉ đêm tại khách sạn Kawaguchiko Jiragon Hotel or similar. 
Ngày 3  Lake Kawaguchi - Fuji Mountain - Hamamatsu - Toyohashi  (Ăn sáng, trưa, tối) 
07h30: Quý khách ăn sáng tại khách sạn. 
Xe đón đoàn đi tham quan Núi Phú Sỹ (nếu thời tiết cho phép sẽ lên 
đến trạm số 5) - biểu tượng của đất nước Nhật Bản- là đỉnh núi lửa 
đang hoạt động và cao nhất Nhật Bản - cao 3776m và được bao phủ 
bởi 5 hồ bao quanh núi Phú sĩ. 
Ăn trưa tại nhà hàng. 
Sau đó, đoàn đáp chuyến tàu hoả Bullet Train từ nhà ga Hamamatsu 
đến Toyohashi.  
Ăn tối và ngủ đêm tại khách sạn Hotel Nikko Toyohashi or similar. 
 
Ngày  4 Toyohashi - Kyoto - Osaka       (Ăn sáng, trưa, tối) 
 

 

 

 



07h30: Quý khách săn sáng tại khách sạn.  
08h00:Xe và HDV địa phương đón đoàn và đưa đoàn tham quan Cố đô 
Kyoto với  Heian Shrine, “Chùa Thanh Thuỷ - Kiyomizu Dera” với 
lối kiến trúc độc đáo toàn bằng gỗ. 
12h00: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng. 
Buổi chiều, quý khách tiếp tục tham quan, trung tâm thủ công mỹ 
nghệ Nijo - Kyoto và xem các người mẫu trình diễn chương trình 
Kimono show. 
Thả bộ tham quan khu phố cổ Gion. 
Đoàn lên xe đi Osaka dùng bữa tối và nhận phòng khách sạn Osaka 
Sheraton Miyako or similar và tự do tham quan Osaka về đêm.  

 
 

Ngày 5   Osaka - Universal Studios     (Ăn sáng, tối) 
 
07h30: Quý khách săn sáng tại khách sạn.  
08h00: Xe và HDV đón đoàn nguyên ngày vui chơi tại Universal Studio - Osaka. 
Ăn tối tại nhà hàng. 
Nghỉ đêm tại khách sạn Osaka Sheraton Miyako Hotel or similar. 
Ngày 6  Osaka - VN                                                                                        (Ăn sáng, trưa) 
 
08h30: Quý khách bắt đầu hành trình tham quan thành phố Osaka với lâu đài Osaka (chụp ảnh lưu 
niệm bên ngoài), khu phố Mỹ “American Village” trung tâm mua sắm sầm uất Shinsai – Baishi hay 
còn gọi là khu Nippon Bashi.  
Sau bữa trưa, xe đưa đoàn ra sân bay, tự do mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế cho tới giờ lên máy 
bay về VN. 
 

GIÁ TRỌN GÓI CHO 01 KHÁCH (Dành cho đoàn từ 15 người trở lên): 
  

Người lớn Trẻ em 2-12 t Phòng đơn 
37.500.000 VND 30.125.000 8.400.000 

 
Giá gồm:  

- Vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Osaka//Tokyo – Hà Nội 
- Lệ phí sân bay 2 nước, thuế an ninh hàng không & phụ phí nhiên liệu 
- Nghỉ tại khách sạn 3 - 4 sao (Phòng đôi/Nếu đoàn lẻ khách thì ngủ phòng 3 giường) 
- Vận chuyển bằng xe máy lạnh, hiện đại 
- Các bữa ăn theo chương trình 
- Phí tham quan thắng cảnh (cửa thứ nhất) 
- Hướng dẫn viên tiếng Việt, Hoa, Anh nhiệt tình, kinh nghiệm.  
- Visa xuất nhập cảnh Nhật Bản.  
- Bảo hiểm du lịch tại nước ngoài 

Không gồm:  
 - Hộ chiếu còn hạn 6 tháng - Nghỉ phòng đơn - Chi phí cá nhân 
 - Đồ uống   - Hành lý quá cước - Tip cho HDV và lái xe (07$/ngày) 
 
 
 
Ghi chú:  
 Giá của chương trình, chuyến bay và lịch trình tour có thể thay đổi theo từng thời điểm cụ thể 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA 
DU LỊCH HÀN QUỐC - NHẬT BẢN 

 
1. 02 ảnh (4,5 x 4,5cm) : ảnh mới chụp, nền trắng. 

2. Hộ chiếu (hộ chiếu gốc đã ký tên, còn hạn sáu tháng trở lên) + Hộ chiếu cũ (nếu có) + Foto 

CMND 

3. Giấy chứng nhận làm việc (Dịch tiếng Anh công chứng Nhà nước) 

+ Khối hành chính sự nghiệp:  

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

      - Đơn xin nghỉ phép đi du lịch (Bằng tiếng Việt và dịch tiếng Anh công chứng nhà nước –  

        Hoặc làm luôn bằng tiếng Anh) 

 - Giấy xác nhận công tác. 

      + Khối kinh doanh thuộc Nhà nước quản lý:  

- Quyết định tuyển dụng, hoặc quyết định bổ nhiệm, hoặc hợp đồng lao động; 

- Giấy phép thành lập hoặc giấy Đăng ký kinh doanh của Cty nơi QK đang làm việc; 

       - Giấy xác nhận công tác. 

 

       + Công ty TNHH: 

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

cần nộp Giấy đăng ký kinh doanh; 

- Trong trường Quý khách là nhân viên: hợp đồng lao động và Giấy đăng ký kinh doanh  

của Cty nơi Qúy khách đang làm việc; 

- Giấy xác nhận công tác. 

+ Về hưu: Quyết định nghỉ hưu hoặc sổ hưu trí; 

4. Chứng minh khả năng tài chính: Dịch tiếng Anh công chứng Nhà nước) 

+ Sổ tiết kiệm (Ít nhất có số tiền gửi trên 5.000$), it nhat da nop duoc 3 thang. 

+ Các loại giấy tờ sở hữu mang tên người khai đơn (giáy tờ  nhà đát, sở hữu ôtô...) 

5. Sơ yếu lý lịch cá nhân (theo mẫu). 

 
CHÚ Ý :   

- Nếu vợ (hoặc chồng) cùng tham gia chuyến đi, nộp thêm giấy đăng ký kết hôn (có tiếng Anh công 

chứng nhà nước). Nếu trẻ em đi cùng thì nộp thêm giấy khai sinh (có tiếng Anh công chứng nhà 

nước) 

- Công ty có thể yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ nếu cần thiết 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

18. Đối với Cty lữ hành, nếu chưa đăng ký thì khi đi nộp Visa cho khách tại ĐSQ Nhật 

Bản cần phải nộp bản Công văn đăng ký nộp visa ( theo mẫu thông báo của ĐSQ 

Nhật) tới Phòng lãnh sự của Sứ quán! 

 


