
 

 

TOUR NHẬT BẢN 5 NGÀY 4 ĐÊM 
RỰC RỠ SẮC HOA ANH ĐÀO 

HÀNG KHÔNG: 5* ALL NIPPON AIRWAYS 

 
 Ngắm hoa anh đào rực rỡ tại công viên Ueno 

 Tham quan Jindai Zakura – cây anh đào vĩ đại nhất Nhật Bản 

 Khám phá cuộc sống xưa của Nhật tại khu làng cổ Oshino Hakkai 

 Chụp hình cùng những biểu tượng Nhật Bản như núi Phú Sĩ 

 Tham quan những khu phố sầm uất nhất Tokyo 

 Khám phá nét văn hóa đặc sắc Onsen 

 Nghỉ 2 đêm liền nhau khách sạn trung tâm Tokyo 

NGÀY 1: TP.HCM – HANEDA  
20h hướng dẫn viên của Du lịch Việt Nhật sẽ đón quý khách tại ga đi Quốc tế, sân bay Tân 
Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay NH892 của hãng hàng không 5* All Nippon Airways 
khởi hành đi Haneda, Nhật Bản lúc 23h05. 
Đoàn nghỉ đêm & ăn sáng trên máy bay 
NGÀY 2: HANEDA – YAMANASHI (Ăn sáng trên máy bay/L/D) 
7h tới sân bay Quốc tế Haneda – Tokyo, Quý khách làm thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản. Xe 
đưa đoàn đi Yamanashi – khu du lịch & nghỉ dưỡng nổi tiếng của Nhật Bản. 
Tới Yamanashi, Quý khách tham quan: 

 Du thuyền trên hồ Ashi 



 

 

 
 Trải nghiệm cáp treo Hakone 

 
 Thung lũng Ōwakudani & thưởng thức trứng đen: Kuro-tamago, món trứng huyền 

thoại được luộc chín trong suối nước nóng với vỏ chuyển thành màu đen do sắt 

sunfua có trong những vùng nước quanh núi lửa. Món ăn này chỉ có tại Owakudani. 

Người ta nói rằng: “Ăn 1 quả trứng đen thọ thêm 7 năm tuổi”. 



 

 

 
Quý khách dùng bữa trưa, sau đó tham quan: 

 Núi Phú Sĩ (lên đến trạm 5 nếu thời tiết tốt): với độ cao 3776m, núi Phú Sĩ là ngọn núi 

cao nhất ở Nhật Bản, 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 đang 

tiếp tục là nguồn cảm hứng bất tận cho những nghệ sĩ, tác giả và khách du lịch. 

 
Quý khách về khách sạn nhận phòng và dùng bữa tối. 

 Trải nghiệm tắm Onsen – một kiểu ôn tuyền thủy liệu pháp của người Nhật. 



 

 

 
Nghỉ đêm ở Yamanashi. 
NGÀY 3: YAMANASHI – FUJI – TOKYO (B/L/D) 
Quý khách dùng bữa sáng, làm thủ tục trả phòng. Xe đón đoàn đi tham quan: 

 Làng cổ Oshino Hakkai: được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới. Là ngôi 

làng cổ vẫn còn giữ được nét văn hóa xưa, cảnh đẹp, yên tĩnh và thanh bình nằm 

cạnh dưới chân núi Phú Sĩ.  

 
 Jindai Zakura – cây anh đào cổ vĩ đại nhất Nhật Bản: Với niên đại khoảng 2000 năm 

tuổi, đây là “Cụ” anh đào cao tuổi nhất Nhật Bản, vẫn tiếp tục khoe sắc thắm mỗi khi 

xuân về. 



 

 

 
Quý khách dùng bữa trưa, sau đó xe đón Quý khách khởi hành về Tokyo – thủ đô của Nhật 
Bản. 

 Tự do mua sắm ở khu phố điện tử Akihabara: là khu phố điện tử hàng đầu thế giới, có 

nhiều mặt hàng điện tử phong phú, tập trung vào các cửa hàng điện tử gia dụng. 

 
Quý khách dùng bữa tối, nhận phòng khách sạn. Nghỉ đêm tại Tokyo. 
NGÀY 4: TOKYO (City tour) (B/L/D) 
Quý khách dùng bữa sáng, xe đón đoàn đi tham quan: 

 Quảng trường Tokyo 



 

 

 
 Hoàng cung Nhật Bản (tham quan bên ngoài) 

 
 Công viên Ueno: Địa điểm nổi tiếng để ngắm hoa anh đào không thể bỏ qua khi đến 

Tokyo, tại công viên có khoảng 800 gốc hoa anh đào. 



 

 

 
Quý khách dùng bữa trưa, sau đó tham quan: 

 Tháp truyền hình Tokyo Skytree: là tháp truyền hình cao nhất Thế giơi với độ cao 

634m 

 
 Chùa Asakusa: ngôi chùa được xây dựng vào năm 645 dành riêng cho việc thờ phụng 

Bồ Tát Quán Âm (Quán Thế Âm). Là ngôi chùa cổ nhất Tokyo. 



 

 

 
 Kênh đào Chidori-ga-fuchi: Con kênh nằm ở phía Tây Bắc của Hoàng Cung Nhật Bản. 

Vào mùa xuân, dọc 2 bờ kênh, hàng anh đào nở rộ đổ bóng xuống dòng kênh tạo ra 1 

khung cảnh tuyệt đẹp. Đây là một trong những điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất tại 

Tokyo. 

Quý khách có thể trải nghiệm chèo thuyền dọc theo con kênh để ngắm hoa anh đào 
(chi phí tự túc) 

 



 

 

 Khu phố Shinjuku: là một khu thương mại sầm uất bậc nhất tại Tokyo 

 
 Phố đi bộ Kabukicho: Kabukicho là một khu phố nổi tiếng ở quận Shinjuku, thuộc thủ 

đô Tokyo hoa lệ. Kabukicho là khu phố sôi động nổi tiếng trên thế giới nơi bạn có thể 

tìm kiếm tất cả các tụ điểm giải trí như rạp chiếu phim, quán cà phê manga, quán 

rượu, hộp đêm… Người Nhật gọi đây là "Khu phố không ngủ". 

 
Quý khách dùng bữa tối, quay về khách sạn nghỉ ngơi. 



 

 

 
NGÀY 5: TOKYO – TP. HCM (B/L/Ăn trên máy bay) 
Quý khách dùng bữa sáng và làm thủ tục trả phòng, xe đón đoàn đi tham quan: 

 Giao lộ Shibuya: Đây là giao lộ đông đúc nhất Tokyo, ước tính trung bình có 2,4 triệu 

người qua lại mỗi ngày. Tại đây có bức tượng chú chó Hachiko – biểu tượng lòng 

trung thành của người Nhật Bản. 

 
 Đảo nhân tạo Odaiba: Đây là công trình “lấp biển” được xây dựng từ thời kỳ Edo, nằm 

ở vịnh Tokyo nối với trung tâm qua cây cầu Rainbow và nổi tiếng với Tượng Nữ thần 

Tự do. Quý khách tự do mua sắm tại các shopping mall. 



 

 

 
Quý khách dùng bữa trưa 
14h, xe đưa Quý khách ra sân bay Haneda làm thủ tục đáp chuyến bay NH891 về Thành 
phố Hồ Chí Minh khởi hành lúc 16h50. 
21h50 về đến sân bay Tân Sơn Nhất – Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc chương trình tour. 
Hướng dẫn viên cảm ơn và chào tạm biệt, hẹn gặp lại Quý khách. 
Chương trình tour có thể thay đổi phù hợp với tình hình giao thông, thời tiết thực tế hoặc sự 

thay đổi lịch bay do hãng hàng không. Gonatour được quyền thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ 
điểm tham quan nào có thể gây ảnh hưởng đến sự an toàn của Quý khách. 

 
Chúng tôi không chịu trách nhiệm với việc từ chối xuất, nhập cảnh tại hải quan nước sở tại. 

 

LỊCH KHỞI HÀNH 

 KHỞI HÀNH GIÁ TOUR HÀNG KHÔNG SỐ CHỖ 

QUÝ 
1/2023 

09 – 13/03/2023 
29.900.000 

All Nippon 
Airways 

25 

25 – 29/03/2023 
32.900.000 

All Nippon 
Airways 

25 

28/03 – 01/04/2023 
32.900.000 

All Nippon 
Airways 

25 

01 – 05/04/2023 
32.900.000 

All Nippon 

Airways 
31 

04 – 08/04/2023 
32.900.000 

All Nippon 
Airways 

31 



 

 

15 – 19/04/2023 
29.900.000 

All Nippon 
Airways 

25 

 
 

GIÁ TOUR 

NGƯỜI LỚN 

TRẺ EM 

0 – dưới 2 
tuổi (30%) 

2 – dưới 10 
tuổi (75%) 

10 – dưới 
12 tuổi 
(90%) 

12 tuổi trở 
lên (100%) 

32.900.000 9.870.000 24.675.000 29.610.000 32.900.000 

 Trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ. Trong trường hợp ngủ giường riêng tính 100% giá 
tour. 

 Mỗi 2 người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em, trẻ em thứ 2 buộc nâng lên thành giường người 
lớn. 

 
 
 

GIÁ TOUR BAO GỒM 

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

 Vé máy bay khứ hồi theo hãng hàng không 5* All Nippon Airways. 

 Bao gồm hành lý ký gửi 46kg (chia làm 2 kiện), xách tay 12kg. 

 Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao. 

 Ăn uống (sáng, trưa, chiều) theo chương trình.  

 Vé tham quan du lịch có trong chương trình. 

 Bảo hiểm du lịch, mức bồi hoàn tối đa 1.200.000.000 vnđ/ trường hợp. 

 Thuế VAT (0%) & phí phục vụ. 

 Hướng dẫn viên du lịch suốt tuyến. 



 

 

 Visa nhập cảnh Nhật Bản. 

GIÁ TOUR CHƯA BAO GỒM 

 Tiền bồi dưỡng hướng dẫn viên & tài xế địa phương: 150.000 

vnđ/khách/ngày 

 Phụ thu phòng đơn: 1.200.000 vnđ/khách/đêm 

 Các chi phí cá nhân & ăn uống ngoài chương trình. 

 Các chi phí không nằm trong danh mục đã “bao gồm” trên. 

ĐẶT CỌC 

 Đặt cọc đợt 1 khi đăng ký tour: 10.000.000vnđ 

 Thanh toán số tiền còn lại khi LSQ Nhật Bản ra Visa 

HỦY TOUR 

Sau khi đăng ký tour 5.000.000 VNĐ 

Trước 20 ngày khởi hành 10.000.000 VNĐ 

Trước 15 ngày khởi hành 15.000.000 VNĐ 

Trước 10 ngày khởi hành 100% giá trị Tour 

 
 

HỒ SƠ THỦ TỤC XIN VISA NHẬT BẢN 



 

 

HỒ SƠ CÁ NHÂN 

 Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng 

 2 hình 4.5 x 4.5 nền trắng 
 CMND/CCCD Photo 
 Giấy kết hôn Photo (Nếu đi cùng vợ / chồng) 
 Giấy khai sinh Photo (Nếu là nhóm gia đình có em bé đi cùng) 
 Tài liệu chứng minh năng lực chi trả chi phí chuyến đi (1 trong các giấy tờ 

sau): 

- Sao kê tài khoản trả lương (3 tháng gần nhất) 

- Chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn 

- Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan nhà nước cấp 

 
*Tùy theo trường hợp, Công ty có thể yêu cầu Quý khách cung cấp hồ sơ về công việc hoặc tài chính 

 
 
 

Cảm ơn & Chúc Quý khách có 1 chuyến đi vui vẻ 

 
 
 


