
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NHẬT BẢN MÙA LÁ ĐỎ  
TOKYO – NÚI PHÚ SỸ - OSAKA – KYOTO  

TOUR BAO GỒM CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM 

- Visa Nhật 100% đậu 
- Vé máy bay khứ hồi với 7kg hành lý xách tay 
- Vận chuyển: các phương tiện công cộng 

như tàu điện & bus 
- Căn hộ kiểu Nhật với phòng 2-4 người 
- Hướng dẫn viên Việt Nam chuyên nghiệp hỗ 

trợ chụp ảnh, quay clip, xử lý ảnh, hỗ trợ tư 
vấn các vấn đề cá nhân như ăn uống, thăm 
người thân, mua sắm 

- Tiền tip cho HDV 110.000/ngày 
- Chi phí cá nhân : Simcard, wifi, giặt ủi, taxi 
- Chi phí phát sinh nếu chuyến bay bị huỷ 

trong trường hợp bất khả kháng: thiên tai, 
thời tiết, biểu tình… 

- Các chi phí liên quan đến thủ tục làm visa 
như: chứng minh tài chính, công việc. 

- Chi phí ăn uống (không quá 500.000 
đồng/ngày) 

ĐIỀU KIỆN ĐẶT TOUR ĐIỀU KIỆN HỦY / CHUYỂN TOUR 

• Trẻ em từ 2-9 tuổi: 90% giá vé người lớn 
• Đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccin Covid19 
• Có hộ chiếu còn hạn trên 12 tháng 
• Thanh toán qua chuyển khoản 50% ngay khi ký HĐ 

đăng ký tour 
• Thanh toán qua chuyển khoản 30% ngay khi có kết 

quả đậu visa 
• Thanh toán qua chuyển khoản 20% trước 7 ngày khởi 

hành 
• Giá tour chưa bao gồm 10% VAT 

• 12 giờ sau khi đặt cọc, hủy miễn phí (trừ các tour giờ 
chót) 

• 24 giờ sau khi đặt cọc, không thể huỷ tour, Vinharound 
sẽ giải quyết cho quý khách chuyển ngày khởi hành 
tiếp theo hiện có, không tốn phí 

• Ngay khi có kết quả visa, không thể hủy/chuyển tour. 
Vinharound hủy kết quả visa hoặc tạm giữ hộ chiếu 
đến ngày hết hạn visa 

• Trước 7 ngày khởi hành, không thể hủy/chuyển tour. 
Vinharound hủy kết quả visa hoặc tạm giữ hộ chiếu 
đến ngày hết hạn visa 
 

 



 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 
 

ĐÊM 1: HO CHI MINH - TOKYO  

Làm thủ tục đón chuyến bay đi Tokyo 
Đoàn tập trung ở quầy check in của Vietjet làm thủ tục 
đón chuyến bay đi Tokyo.  

Nghỉ đêm 1 trên máy bay. 

  

 

NGÀY 1: TOKYO  

Đoàn đến sân bay Narita – Tokyo,làm thủ tục nhập 
cảnh Nhật Bản. Bắt đầu hành trình khám phá đất nước 
văn minh nhất thế giới 
Sau khi lấy hành lý, đoàn có 40ph để vệ sinh và mua 
simcard hoặc thuê wifi tại sân bay. 
Đoàn đón chuyến xe về trung tâm, gởi hành lý ở Khách 
sạn và ăn sáng 
Chùa Sensoji: Đây là ngôi chùa cổ nhất của Tokyo được 
xây dựng hoàn chỉnh vào năm 645. Đây là nơi diễn ra 
nhiều lễ hội lớn ở Tokyo 
Tokyo Skytree: Tháp truyền hình cao nhất thế giới, 
634m và được làm bằng thép. Mở cửa từ năm 2012, 
ngoài nhiệm vụ phát thanh Tokyo Skytree còn là một 
nhà hàng, trạm quan sát ở khu Sumida, Tokyo. Tính đến 
nay, đây là tòa tháp truyền hình cao nhất thế giới. 
Ngã tư sầm uất Shibuya: Nơi đây còn là địa điểm mua 
sắm và giải trí sầm uất, thu hút giới trẻ đến phô diễn 
thời trang và văn hóa. 

Bên cạnh ngã tư là bức tượng chú chó Hachiko, một 
chú chó giống Akita được rất nhiều thế hệ người Nhật 
Bản ngưỡng mộ và lưu truyền về sự trung thành tuyệt 
đối với chủ nhân. Bức tượng bằng đồng tạc hình 
Hachiko được dựng lên vào năm 1934 trước trạm 
Shibuya nhằm tưởng nhớ về chú chó này. 
 
Ginza: Đây là khu phố cao cấp và tao nhã, có sự đan xen 
giữa các các cửa hàng lâu đời truyền thống và những 
cửa hàng theo khuynh hướng tiên tiến. Nơi đây có nhiều 
Department Store (như Mitsukoshi, Matsuya, 
Matsuzakaya), Shopping mall (như Lumine Yurakucho, 
Printemps Ginza), các Shoping Spot là trụ sở chính của 
các cửa hàng lâu đời hoặc các Brand shop hàng đầu 
thế giới…  
 
Đoàn nghỉ đêm 1 ở Tokyo. 



 

  

 

NGÀY 2: NÚI PHÚ SỸ  

Sau buổi ăn sáng tự do, đoàn trả phòng và khám phá 1 
vòng khu Shinjuku. Đây là một trong 23 khu đặc biệt 
đồng thời được coi là trung tâm hành chính của Tokyo 
bởi vì tòa nhà chính quyền thủ đô Tokyo đóng tại đây. 
Shinjuku còn là một khu thương mại sầm uất bậc nhất 
ở Tokyo, đặc biệt là khu vực quanh ga Shinjuku, nơi 
được mệnh danh là “hố đen tiêu dùng”. 
Đoàn khởi hành đi thị trấn Kawaguchiko để đến núi 
Phú Sĩ nằm cách Tokyo chỉ hơn 100 km theo đường 
chim bay. Kawaguchi-ko còn được đặt tên cho thị trấn 
nằm ngay khu vực hồ. Với diện tích mặt hồ rộng lớn, 
phong cảnh hữu tình, nơi đây là một thị trấn du lịch nổi 
tiếng, với nhiều nhà trọ truyền thống kiểu Nhật (ryokan) 
và suối nước nóng (onsen). 
Thời gian di chuyển: 1 giờ 50 phút 

Đoàn đến trạm Kawaguchiko, tham quan và chụp ảnh bờ 
hồ Kawaguchiko. Là hồ nước lớn nhất và dễ đi nhất trong 
Ngũ đại hồ ở núi Phú Sĩ, hồ Kawaguchiko là nơi có thiên 
nhiên dồi dào, lá thu lộng lẫy, lễ hội hoa anh đào và 
những lễ hội hoa rực rỡ khác 
Tắm onsen ngắm núi Phú Sĩ: Onsen là suối nước nóng tự 
nhiên hình thành từ các ngọn núi lửa, nước ở đây là nước 
khoáng nguyên chất, rất tốt cho sức khoẻ. Người Nhật 
thường hay đến đây không chỉ để thư giãn mà còn để 
phòng chữa bệnh và chăm sóc cơ thể. 
Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa tắm onsen vừa ngắm núi 
Phú Sỹ 
Giá vé tham khảo: ¥1500 (khoảng hơn 300.000vnd) 
Sau buổi ăn tối, đoàn đón chuyến xe buýt đêm khởi hành 
đi Osaka. 
Thời gian di chuyển: 9 giờ 30 phút. 

  

 

NGÀY 3: OSAKA – NARA PARK  

7:15AM đoàn đến Osaka, ký gởi hành lý ở nhà ga tàu 
điện (chi phí tự túc 150.000/người). Vệ sinh cá nhân và 
ăn sáng 

Tham quan Chùa Todai-ji – di sản thế giới Unesco. 
Điểm độc đáo của chùa là những chú hươu được nuôi 
tại đây rất thân thiện với con người, nó biểu hiện cho vị 



 

 
Sau đó khởi hành đi Thành phố Nara, thủ đô của Nhật 
của thời kỳ Nara. Thành phố này đẹp và nổi tiếng nhất 
Nhật Bản trong thời kỳ trước năm 784, khi thủ đô của 
Nhật được chuyển đến nơi khác 
Tham quan Đền Kasugajinja, chùa Kofuku-ji, công viên 
Deer Park, hươu nai có thể đi lang thang tự do và được 
cho là sứ giả thiêng liêng của các vị thần Shinto sống 
trong đền thờ và địa hình núi xung quanh 

thần bảo vệ của đất nước Nhật Bản. Truyền thuyết ghi 
lại rằng, ngôi chùa này được 420.000 người cúng tiền và 
2.180.000 người góp công sức xây dựng nên. Thiên 
hoàng ra lệnh cho nhân dân phải xây dựng một bức 
tượng Phật hoành tráng để thờ cúng và mang lại may 
mắn cho người dân. Bức tượng Đại Phật do một nghệ sĩ 
đến từ vương quốc Baekje, Triều Tiên thiết kế. Để hoàn 
thành được ngôi chùa đó, người dân phải mất đến 
1.665.000 ngày công. 
Đoàn về lại Osaka. Đoàn nghỉ đêm 3 ở Osaka. 

  

NGÀY 4: CỐ ĐÔ KYOTO  

Rừng tre Arashiyama, nơi đẹp như trong truyện cổ tích 
cây tre trăm đốt, như một dàn hợp xướng tự nhiên”. Câu 
nói này cũng phần nào lột tả được sự đặc sắc và độc 
đáo của cảnh sắc tại nơi đây. 
Kimono Forest: Đây là môt ga tàu được trang trí bằng 
hàng ngàn cột vải kimono, khi chiều xuống con đường 
sẽ được thắp sáng rực rỡ 
Đền nghìn cổng Fushimi Inari Taisha: Đền thờ Fushimi-
Inari-taisha nổi tiếng với đường hầm “Zenbon Torii” với 
rất nhiều cổng Torii màu đỏ son nằm trong khuôn viên 
chùa. Hàng năm có rất nhiều đến đây cầu nguyện. Hiện 
tại số lượng cổng Torii đã lên tới khoảng 10.000 cái 
Đoàn về lại Osaka 

Shinsaibashi: là nơi mua sắm nổi tiếng nhất ở khu 
Shisaibashi Suji, thành phố Osaka. Ở đây có nhiều loại 
cửa hàng và hàng hóa với nhiều tên thương hiệu thị 
trường khác nhau, cũng như những chuỗi cửa hàng, cửa 
hiệu độc lập và một loạt các nhà hàng lớn. 
 
Đoàn tự do mua sắm ban đêm 
 
Đoàn nghỉ đêm 4 ở Osaka. 

  



 

  

NGÀY 5: OSAKA   

Chợ cá Kuromon: Khu chợ có lịch sử hơn 170 năm và 
qua thời gian vẫn luôn là địa điểm yêu thích của cả 
người dân địa phương và khách du lịch. Du khách có thể 
mua giày, túi, vải in, đồ lót, hoa quả và nhiều sản phẩm 
khác tại đây.  
Lâu đài Osaka là biểu tượng của thành phố Osaka mà 
còn là niềm tự hào về tinh hoa kiến trúc và văn hóa của 
người Nhật. Lâu đài Osaka nằm ở khu Chuo, thành phố 
Osaka, Nhật Bản. Lâu đài được xây dựng vào cuối Thế 
kỷ 16 bởi Toyotomi Hideyoshi, một vị lãnh chúa nổi 
tiếng đã cai trị toàn bộ đất nước Nhật Bản trong những 
năm 1590. Lâu đài này đã từng bị thiêu hủy và xây dựng 
lại nhiều lần, lần đầu tiên là vào năm 1620, sau hàng 
loạt các trận chiến và lần thứ hai là vào năm 1931, sau 
khi tòa nhà chính của lâu đài bị sét đánh trúng và thiêu 
rụi vào năm 1665 

Mua sắm chỉ với ¥100 : Cửa hàng DAISO không còn quá 
xa lạ với mọi người. Được xem là một cửa hàng siêu tiện 
lợi với đầy đủ những vật dụng cần thiết với giá là 100 
yên. 
BicCamera: Đây được xem là ‘thiên đường’ mua sắm 
cho du khách Việt khi tới Nhật chuyên kinh doanh sản 
phẩm máy ảnh, máy quay… nhưng thực ra đây là trung 
tâm mua sắm với những mặt hàng phong phú, phục vụ 
đời sống, sức khoẻ và du lịch  
Dotonbori: Nếu bạn là một người thích đi dạo ở Times 
Square ở thành phố New York, chắc bạn sẽ thích 
Dotonbori ở Osaka, Nằm ở quận Namba của Osaka 
Tenjibashi được mệnh danh là khu phố mua sắm dài 
nhất xứ xở hoa anh đào. Trải dài gần 3km theo hướng 
Bắc – Nam, khu mua sắm này được chia thành 6 đơn vị 
khác nhau. 
Đoàn nghỉ đêm 5 ở Osaka. 

  

NGÀY 6: OSAKA – HỒ CHÍ MINH  

Sân bay Quốc tế Kansai – Osaka 
Đoàn đón chuyến bay về Hồ Chí Minh của Vietjet. 

Đoàn chia tay HDV & kết thúc chuyến đi. 

  



 

  

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

 

 THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRẢ LỜI GHI CHÚ 

1 Họ và tên (Mr./ Ms./ Mrs.)   

2 Ngày sinh & Nơi sinh (TP)   

3 Địa chỉ hiện tại   

4 Điện thoại & Email   

5 Số CMND & ngày cấp   

6 Tình trạng hôn nhân   

7 Công việc hiện tại   

8 
Thông tin cty hoặc cơ quan 
hiện tại 

  

9 Cam kết của khách 

 Đã được tư vấn & hiểu rõ các chi phí bao gồm & không 
bao gồm trong tour 

 Đã được tư vấn & hiểu rõ điều kiện đặt tour & huỷ tour 
 Đã được tư vấn & hiểu rõ các hồ sơ xin visa 
 Đã được tư vấn & hiểu rõ thủ tục & chi phí trong trường 

hợp trượt visa  
 Đã được tư vấn & hiểu rõ các thông tin quan trọng khi 

tham gia tour 
 Đã được tư vấn & hiểu rõ về lịch trình tour 
 Cam kết người đi cùng đã được tư vấn & hiểu rõ về 

chương trình tour 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 


