
 

Giải nhất: Chuyến du lịch Nhật Bản 04 ngày 03 đêm 

dành cho 02 người 
Ngày chuẩn bị: TP.HCM - NARITA 

Hướng dẫn viên Fiditour đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Làm thủ tục check in bay đi Narita. Nghỉ đêm trên máy bay. 

 

NGÀY 01: NARITA- HAKONE - YAMANASHI (Ăn trưa, tối) 

Xe và hướng dẫn viên địa phương đón đoàn. 

Xe đưa khách đến vùng Hakone, nổi tiếng là thị trấn suối  nước nóng, nơi rất nhiều du khách đến nghỉ 

ngơi thư giãn. Đến Hakone tham quan: 

 Du thuyền trên hồ Ashi: đây là điểm nổi bật nhất trong du lịch vùng Hakone. Hồ Ashi là nơi 

tuyệt vời có thể ngắm được toàn cảnh núi Fuji. Vì có du thuyền chạy từ 4 bến trên hồ Ashi, nên sẽ 

rất thú vị cho những ai muốn thưởng thức phong cảnh từ trên mặt hồ. Đặc biệt vào mùa thu, các 

dãy núi màu vàng, đỏ xung quanh hồ rất đẹp.  

Đoàn dừng chân ăn trưa, tiếp tục tham quan: 

 Thung lũng Owakudani: được hình thành cách đây 3000 năm từ lần phun trào cuối cùng của núi 

lửa Hakone. Đến đây, du khách có thể nghe phảng phất mùi lưu huỳnh, luộc những quả trứng cho 

đến khi ngả sang màu đen. Tương truyền, ăn một quả trứng này sẽ tăng thêm 7 năm tuổi thọ. 

 Mua sắm tại Gotemba Outlet. 

Đoàn ăn tối. Xe đưa về khách sạn, nhận phòng. Nghỉ ngơi, tự do trải nghiệm tắm khoáng nóng Onsen 

tại khách sạn. 

 

NGÀY 2:  YAMANASHI  NÚI PHÚ SỸ  TOKYO (Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối) 

Đoàn ăn sáng, xe đưa đoàn đi tham quan: 

 Núi Phú Sĩ là một trong những ngọn núi lửa nổi tiếng nằm trên đảo Honshu phía Đông Nam, cách 

thủ đô Tokyo 80 km. Với độ  cao 3,776m, đây là ngọn núi cao nhất Nhật Bản với đỉnh núi lửa 

hiện vẫn còn hoạt động, được bao bọc bởi 5 hồ nước ngọt lớn . Từng là một núi lửa phun trào lần 

cuối vào năm 1707, không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp lãng mạn nơi đây còn thu hút du khách bởi sự 

hoang sơ bí hiểm.  

Quý khách sẽ lên núi đến trạm thứ 5 nếu thời tiết cho phép. 

 Làng cổ 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. 

Toàn bộ vẻ đẹp thanh bình của ngôi làng toát ra từ những mảnh vườn trồng rau, bắp, chè xanh 

non cho đến luống hoa cải vàng ruộm, khu vườn bonsai tuyệt tác bao quanh làng hay những hồ 

nước màu xanh ngọc bích soi bóng cây cổ thụ. 

Đoàn ăn trưa. Xe đưa đoàn đến công viên Oishi : 

 Ngắm hoa và chụp ảnh với cánh đồng hoa Lavender, khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 

là thời điểm hoa oải hương nở rực rỡ và đẹp nhất, quý khách sẽ được chiêm ngưỡng cánh đồng 

hoa oải hương tím rực rỡ sắc màu vào thời gian này. 



 

 Hái và thưởng thức trái cây tại vườn (theo mùa). 
 

Xe đưa đoàn di chuyển về Tokyo, ăn tối, nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi tại Tokyo. 

NGÀY 03: TOKYO - NARITA (Ăn sáng, trưa, tối) 

Ăn sáng. Sau đó, xe đưa Quý khách tham quan thủ đô đất nước mặt trời mọc: 

 Cung Điện Hoàng Gia (chụp hình bên ngoài) - cung điện chỉ mở cửa cho du khách tham quan 

một năm hai lần vào ngày sinh Nhật hoàng (23/12) và ngày đầu năm tết dương lịch. 

 Tháp truyền hình Tokyo Sky Tree (chụp hình từ công viên),  đây là ngọn tháp cao nhất thế 

giới được Guiness công nhận vào 2011 với chiều cao 634 mét, Sky Tree  trở thành thành biểu 

tượng của một thành phố năng động, hiện đại và biểu tượng cho trình độ khoa học công nghệ của 

đất nước mặt trời mọc 

 Đền Asakusa Kannon– Ngôi đền thờ cổ nhất tại Tokyo, nơi diễn ra các lễ hội lớn của quốc gia 

cùng với truyền thuyết ra đời ngôi đền bí ẩn.  

 Phố Nakamise với các cửa hàng bán đồ truyền thống  

Ăn trưa. Đưa khách đi Narita, tiếp tục tham quan: 

 Mua sắm tại Aeon Mall. 

Quý khách di chuyển về Narita ăn tối, nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi tại Narita. 

 

NGÀY 04: NARITA - TP.HCM (Ăn sáng) 

Quý khách ra sân bay đáp chuyến bay về lại TPHCM. Kết thúc chuyến đi. 

 

 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý: 

 Trước khi đăng ký tour du lịch xin Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản 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  

 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 báo trước cho Quý khách. 

 Quý khách đặt cọc 50%/ khách ngay khi đăng ký tour. 

 Công ty chỉ nhận copy tất cả các loại hồ sơ và không hoàn trả nếu không đạt Visa. Phí Visa (2.000.000đ) 

không hoàn lại trong trường hợp Visa không được chấp nhận hoặc Visa bị trễ so với thời gian khởi 

hành 

 Trường hợp chỉ có 01 khách (người lớn) đi với 01 bé (dưới 12 tuổi), Quý khách vui lòng đóng 100% 

tiền tour khi muốn bé ngủ giường riêng. 

 Khách sạn ở Nhật Bản không có phòng 3. 

 Quý khách dưới 18 tuổi phải có Bố Mẹ hoặc người nhà trên 18 tuổi đi cùng. Trường hợp đi với người 

nhà phải nộp kèm giấy ủy quyến được chính quyến địa phương xác nhận (do Bố Mẹ ủy quyến dắt đi 

tour) 



 

 Khách Việt Kiều, chuẩn bị 2 ảnh 4x6 để làm visa tái nhập cảnh trở lại Việt Nam (vui lòng mang theo 

visa nhập cảnh và tờ khai Hải quan) 

 Fiditour không nhận hồ sơ với phụ nữ có thai từ 5 tháng trở lên. 

 Trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, đình công, bạo động, phá hoại, chiến tranh, dịch 

bệnh, chuyến bay bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật…..và tour không thể thực hiện 

tiếp tục được, Fiditour 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, vé xe… và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi 

phí nào khác. 

 Trong trường hợp Quý khách bị từ chối xuất nhập cảnh, trách nhiệm không thuộc về Fiditour. 

 Thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi để phù hợp với tình hình khách quan (thời tiết, 

giao thông…) nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu.  

 

 

 THỦ TỤC XIN VISA NHẬT BẢN ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI: 

 2 tấm ảnh 4,5 x 4,5 (hình mới chụp trong vòng 6 tháng,phông trắng, không cười, thấy rõ 2 lỗ tai). 

 Hộ chiếu còn hạn sử dụng trên 6 tháng có chữ ký (bản gốc). 

 Khai vào form thông tin. 

 

 THỦ TỤC XIN VISA NHẬT BẢN ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH CHƯA ĐI DU LỊCH NƯỚC 

NGOÀI: 

 2 tấm ảnh 4,5 x 4,5 (hình mới chụp trong vòng 6 tháng,phông trắng, không cười, thấy rõ 2 lỗ tai). 

 Hộ chiếu còn hạn sử dụng trên 6 tháng có chữ ký (bản gốc), hô ̣chiếu cũ kèm theo (nếu có). 

 Photo rõ ràng từng trang sổ hộ khẩu gia đình.  

 Photo giấy chứng nhận kết hôn (nếu có), Giấy khai sinh đối với Quý khách dưới 18 tuổi.  

 Các loại giấy tờ chứng minh công việc: 

 Hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ phép - Nếu Quý khách là CBCNV. 

 Giấy phép thành lập công ty hoặc đăng ký kinh doanh và giấy nộp thuế 01 tháng gần nhất – Nếu 

Quý khách là chủ doanh nghiệp. 

 Thẻ hưu trí hoăc̣ giấy nhận lương hưu – đối với Quý khách đã hết tuổi lao động. 

 Thẻ học sinh, sinh viên hoăc̣ giấy xác nhận học sinh, sinh viên – đối với Quý khách là học sinh, 

sinh viên 

 Các loại giấy tờ chứng minh năng lực tài chính: 

 Photo Sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư TKNH giá trị ít nhất 150.000.000 vnđ/khách. 

 Giấy Chứng nhận sở hữu Bất Động Sản: Nhà Đất hoăc̣ Xe Hơi (sao y). 

Lưu ý:. Công ty chỉ nhận bản sao tất cả các loại hồ sơ và không hoàn trả nếu không đạt Visa. Trong trường 

hợp lãnh sự yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ hoặc hồ sơ bản chính để đối chiếu (ví dụ như sổ tiết kiệm, bảo 

hiểm…). Quý khách vui lòng hỗ trợ và cung cấp đúng hẹn.  

 

 

 


