
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

    19 và 26/05/2023 
Ngày khởi hành : 02 và 16/06/2023 

       07 và 14/07/2023 

Thời gian    :  6 ngày 5 đêm 
Phương tiện   :  Máy bay + Xe ô tô  

HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM ĐẶC BIỆT 2023 

PHÙ TANG LƯỢC KÝ 
“Phù Tang - Phú Sĩ - Đông Kinh 

Thu vàng, Đông trắng, Xuân tình, Hạ thơ” 
 

Tang  
 
 



   

 

NGÀY LỊCH TRÌNH THAM QUAN 

NGÀY 1 

 

TP. HCM 

- 

TOKYO 

20h00: Hướng dẫn viên đón Quý khách tại Ga đi Quốc tế Sân bay Tân Sơn 
Nhất và hỗ trợ đoàn làm thủ tục đáp chuyến bay VJ822 SGN - NRT 23:20 - 
07:40+1 đi Tokyo. Bắt đầu hành trình Phù Tang Lược Ký đặc biệt nhất 
2023. 
Quý khách nghỉ đêm trên máy bay.  

NGÀY 2 

 

ASAKUSA 

- 

SKYTREE 

- 

HOÀNG 

CUNG 

 

(Ăn sáng,  

trưa, tối) 

Sáng: Xe và HDV địa phương đón Quý khách tại sân bay Quốc tế Narita. 
Quý khách dùng bữa sáng với cơm nắm Onigiri - món ăn linh hồn và siêu 
hấp dẫn của Nhật Bản. Đoàn khởi hành tham quan: 

✓ 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. 

✓ Tokyo Skytree: tháp truyền hình được xem là niềm tự hào của Tokyo 
nói riêng hay Nhật Bản nói chung với thiết kế độc đáo, kết hợp 
giữa kiến trúc hiện đại và truyến thống của Nhật Bản (chụp hình bên 
ngoài).  

✓ Chiêm ngưỡng Hoàng Cung: nơi ở của Thiên hoàng Nhật Bản có 
khuôn viên rộng lớn như một công viên với thiết kế tuyệt đẹp kiểu 
vườn cảnh Nhật Bản. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.  
Chiều: Đoàn tiếp tục tham quan: 

✓ 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.  

✓ 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 hoặc đến tham quan Ginza - khu 
phố sang trọng bậc nhất Nhật Bản với nhiều cửa hàng quần áo thời 
trang cao cấp hàng đầu thế giới cùng các cửa hàng điện tử nổi tiếng 
như Sony, Apple,… 

Tối: Quý khách thưởng thức ẩm thực Nhật Bản và nghỉ đêm tại Tokyo. 
 
 
 
 
 
 
 



   

NGÀY 3 

 

TOKYO 

- 

HAKONE 

- 

YAMANASHI 

 

(Ăn sáng, 

trưa, tối) 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. Sau 
đó, xe đón đoàn khởi hành đi Hakone, Quý khách trải nghiệm: 

✓ Du thuyền trên hồ Ashi thơ mộng và lãng mạn: hồ nước nằm trên 
miệng núi lửa trong vùng núi lửa Hakone ở Nhật với phong cảnh 
tuyệt đẹp nằm dưới chân núi Phú Sĩ (thời gian đi du thuyền: 30 phút). 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương, sau đó, xe đón Quý 
khách tiếp tục tham quan: 

✓ Thung lũng Owakudani: thung lũng núi lửa với nhiều mạch lưu 
huỳnh còn hoạt động và nhiều suối nước nóng nổi tiếng. Quý khách 
có cơ hội thưởng thức đặc sản nổi tiếng của vùng là những quả 
“trứng trường thọ” những quả trứng đen rất béo và thơm (tự túc chi 
phí). 

✓ Gotemba Outlets - là trung tâm mua sắm chuyên về các nhãn hiệu 
nổi tiếng trong và ngoài nước, nơi có hàng trăm thương hiệu nội địa 
Nhật Bản và Quốc tế bán hàng giảm giá 

✓ Đoàn di chuyển đến khách sạn, quý khách trải nghiệm loại hình 
tắm Onsen ôn tuyền thủy liệu pháp giúp thư giãn và chữa lành 
tuyệt vời. 

Tối: Quý khách ăn tối với đặc sản Cua Tuyết trứ danh. Nghỉ đêm tại 
Yamanashi. 
 

 

 

 
 
 

 

NGÀY 4 

 

YAMANASHI 

- 

FUJI 

- 

NAGOYA 

 

(Ăn sáng, 

trưa, tối) 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, đoàn làm thủ tục trả phòng 
và khởi hành 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. 

✓ Làng cổ Oshino Hakkai - ngôi làng 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. 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương, sau đó: 
✓ Quý khách trải nghiệm tàu Shinkansen đến Nagoya. Tàu Shinkansen 

“tàu viên đạn” được xem là tàu cao tốc an toàn nhất thế giới.   
Chiều: Quý khách ăn tối tại nhà hàng địa phương và nhận phòng khách 
sạn. Nghỉ đêm tại Nagoya. 

 

 

 



   

NGÀY 5 

 

NAGOYA 

- 

KYOTO 

- 

OSAKA 

 

(Ăn sáng, 

trưa, tối) 

Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, đoàn làm thủ tục trả 
phòng. Xe đón Quý khách tham quan cố đô Kyoto bao gồm: 

✓ Chùa Thanh Thủy (Kiyomizu): là ngôi chùa nổi tiếng nhất ở cố đô 
Kyoto, là một hạng mục của di sản văn hóa cố đô Kyoto đã được 
Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1994. Vào mùa 
xuân, khuôn viên quanh chùa rực rỡ bởi sắc hồng - trắng của hoa 
anh đào. Khuôn viên chùa có dòng suối Otowa, Quý khách uống 1 
ngụm trong 3 dòng nước sẽ đạt được 1 trong 3 ước nguyện: 
Trường thọ - Học hành thành đạt - Tình duyên hạnh phúc.  

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương, đoàn tiếp tục 
khởi hành đi Osaka. 
Chiều: Đến Osaka, xe đưa đoàn tham quan: 

✓ Thành Osaka: là tòa lâu đài được xây dựng từ thế kỷ XVI bởi 
Toyotomi Hideyoshi - người đầu tiên hoàn thành công cuộc thống 
nhất Nhật Bản. 

✓ Mua sắm tại Shinsaibashi: là khu mua sắm sầm uất nhất Osaka 
mang nét đặc trưng tổng hợp giữa Mỹ và Nhật Bản với hàng trăm 
cửa hàng liền kề nhau, góp mặt đầy đủ các mặt hàng. 

Tối: Quý khách dùng bữa tối và nhận phòng khách sạn. Nghỉ đêm tại 
Osaka. 

 

NGÀY 6 

 

OSAKA 

- 

TP.HCM 

 

(Ăn sáng) 

Sáng: Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn và dùng bữa sáng 
cầm tay. Sau đó, xe đưa Quý khách ra sân bay Kansai làm thủ tục đáp 
chuyến bay VJ829 KIX - SGN 09:30 – 13:30 về sân bay Tân Sơn Nhất.  
Kết thúc hành trình Phù Tang Lược Ký đầy thú vị, Hướng dẫn viên gửi 
lời cảm ơn chân thành và mong hẹn gặp lại Quý khách vào những 
chuyến đi trải nghiệm sau. 

(Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và tình 
hình giao thông, tuy nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ như chương trình đã đưa ra.) 

 



   

 
BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

(Chương trình được áp dụng dành cho đoàn ghép lẻ) 
Giá: VNĐ/khách 

HÀNH 
TRÌNH 

THỜI GIAN 

NGÀY KHỞI 
HÀNH 

Dự kiến 

GIÁ TOUR 
(Người lớn đủ 
12 tuổi trở lên) 

GIÁ TOUR 
(Trẻ em từ đủ 

06 tuổi - 11 
tuổi) 

GIÁ TOUR 
(Trẻ em từ đủ 

02 tuổi - 05 
tuổi) 

GIÁ TOUR 
(Em bé dưới 

2 tuổi) 

PHÙ TANG 
LƯỢC KÝ 

- 
06 ngày  
05 đêm 

19; 26/05/2023 

29,950,000 26,950,000 22,550,000 9,550,000 02; 16/06/2023 

07; 14/07/2023 

TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ 

G
IÁ

 T
O

U
R

 B
A

O
 G

Ồ
M

 1. Vé máy bay khứ hồi của hãng Hàng không Vietjet Air bao gồm 07 kg hành lí 
xách tay + 20 kg hành lí kí gửi. Chuyến bay dự kiến: 

✓ VJ822 | SGN - NRT| 23:20 - 07:40+01 
✓ VJ829 | KIX - SGN | 09:30 - 13:30 

2. Lệ phí sân bay 2 nước, thuế an ninh hàng không & phụ phí nhiên liệu. 
3. Nghỉ tại khách sạn 3 sao (Phòng đôi)/Nếu đoàn lẻ khách thì ngủ phòng 3 giường) 
4. Vận chuyển bằng xe máy lạnh, hiện đại 
5. Các bữa ăn theo chương trình: 

✓ 03 bữa ăn sáng tại khách sạn + 02 bữa sáng cầm tay ở sân bay 
✓ 07 bữa chính với đặc sản vùng miền + 01 bữa tối Cua Tuyết  

6. Phí tham quan thắng cảnh (vào cửa một lần) 
7. Hướng dẫn viên tiếng Việt nhiệt tình, kinh nghiệm đồng hành suốt tuyến. 
8. Visa nhập cảnh Nhật Bản 1 lần 
9. Bảo hiểm du lịch tại nước ngoài, mức bồi thường tối đa 1.200.000.000 VNĐ/vụ. 
10. Đặc biệt: Quà tặng thương hiệu từ Golden Smile Travel 

G
IÁ

 C
H

Ư
A

 
B

A
O

 G
Ồ

M
 1. Hộ chiếu còn hạn 6 tháng 

2. Phụ thu phòng đơn (1 người/phòng): 1.200.000 VNĐ/khách/đêm 
3. Chi phí cá nhân & ăn uống ngoài chương trình  
4. Hành lý quá cước 
5. Hoá đơn GTGT/VAT 
6. Visa dành cho người nước ngoài trở lại Việt Nam: Chi phí liên hệ 
7. TIP cho hướng dẫn viên và lái xe địa phương: 150.000 VNĐ/khách/ngày 

QUY ĐỊNH THANH TOÁN 

Quý khách khi đăng ký vui lòng thanh toán theo quy định sau: 
✓ Đợt 1: Đặt cọc tương đương 60% giá tour/khách ngay khi đăng ký tour 
✓ Đợt 2: Thanh toán số tiền còn lại trước ngày khởi hành 12 ngày (cho tour ngày thường) và trước 

20 ngày (cho tour ngày Lễ, Tết, Hoa Anh Đào) 



   

 

QUY ĐỊNH HỦY TOUR & CHÍNH SÁCH TRẺ EM 

Q
U

Y
 Đ

ỊN
H

 H
Ủ

Y
 T

O
U

R
 

1. Theo quy định của Lãnh Sự Nhật, sau khi được cấp visa Nhật vì bất kỳ lý do gì 
quý khách không tham gia theo đoàn, Công ty có trách nhiệm báo hủy visa 
đã được cấp của quý khách với Lãnh Sự Nhật trước khi gửi trả lại hộ chiếu cho 
Quý Khách. 

2. Sau khi có kết quả visa, trường hợp quý khách hủy tour, Công ty sẽ giữ hộ 
chiếu gốc của khách cho đến ngày tour kết thúc. 

3. Sau khi đặt tour và trước khi Công ty nộp phí visa: Quý khách chịu phí 
2.000.000 VND. 

4. Sau khi Công ty nộp visa hoặc trường hợp khách bị từ chối Visa, Quý khách 
chịu phí: 3.000.000 VND. 

5. Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 20 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí 
huỷ tour là 12.000.000 trên giá tour du lịch/người. 

6. Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 15 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí 
huỷ tour là 17.000.000 trên giá tour du lịch/người. 

7. Nếu hủy chuyến du lịch trong vòng từ 10 ngày trước ngày khởi hành: Chi phí 
huỷ tour là 100% trên giá vé du lịch/người. 

8. Lưu ý: Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, 
chủ nhật và các ngày Lễ, Tết. 

C
H

ÍN
H

 
S

Á
C

H
 

T
R

Ẻ
 

E
M

 

1. Giá tour của trẻ em chưa bao gồm giường ngủ riêng. 
2. Trẻ em yêu cầu suất ngủ riêng sẽ tính giá tour như người lớn. 

 LƯU Ý  
✓ Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh hay nhập cảnh lý do cá nhân, công ty sẽ không 

chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 
✓ Theo tính chất đoàn khách ghép, nếu số lượng khách không đạt được mức tối thiểu 15 người 

lớn thì công ty sẽ thương lượng để chuyển quý khách sang ngày khởi hành khác hoặc hoàn 
trả tiền cọc (sau khi trừ lệ phí làm visa). 

✓ Quý khách từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty. Quý khách từ 
75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khoẻ để đi du lịch nước ngoài do bác 
sĩ cấp và giấy cam kết sức khỏe với Công ty. Khuyến khích có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ 
sức khoẻ) đi theo. Ngoài ra, khách trên 75 tuổi khuyến khích đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp 
(phí thay đổi tùy theo tour). Không nhận khách từ 80 tuổi trở lên. 

✓ Quý khách mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên bán tour ngay tại thời điểm đăng ký để 
được tư vấn thêm thông tin. Không nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lí do an toàn 
cho khách. 

✓ Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong trường hợp: 
• Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất…  
• Sự cố về an ninh: khủng bố, biểu tình  
• Sự cố về hàng không: trục trặc kỹ thuật, an ninh, dời, hủy, hoãn chuyến bay.  

✓ Nếu những trường hợp trên xảy ra, Công ty sẽ xem xét để hoàn trả chi phí không tham quan 
cho khách trong điều kiện có thể (sau khi đã trừ lại các dịch vụ đã thực hiện như phí làm 
visa….và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác). 



   

 

✓ Quý khách vui lòng không tách đoàn và đi theo đúng chương trình. 
✓ 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. 
✓ Trường hợp khách quốc tịch nước ngoài có visa vào Việt Nam 1 lần, phí làm visa tái nhập Việt 

Nam 1.480.000 VND/khách. Riêng Visa tái nhập VN làm tại cửa khẩu là 650.000VNĐ/khách. 
✓ Quý khách có Quốc Tịch Nước Ngoài hoặc là Việt Kiều, vui lòng mang theo đầy đủ tất cả hộ 

chiếu (mang theo cả 02 hộ chiếu trường hợp có 02 quốc tịch), và visa Việt Nam (dán vào hộ 
chiếu hoặc tờ rời hoặc cuốn miễn thị thực) khi đi tour. 

HỒ SƠ XIN VISA NHẬT BẢN 

CÁ NHÂN 

1. Hộ chiếu gốc còn giá trị sử dụng trên 6 tháng tính đến ngày kết thúc chuyến 
đi Nếu từng sử dụng hộ chiếu cũ, xin vui lòng photo copy kèm theo 

2. 2 ảnh khổ 4,5x4,5cm nền trắng (hình chụp không quá 6 tháng) 
3. Chứng minh nhân dân (photo) 
4. Hộ khẩu thường trú. (Photo đầy đủ trên giấy A4 không cần công chứng) 
5. Bản sao công chứng giấy đăng ký kết hôn (nếu vợ chồng đi cùng nhau) 
6. Giấy khai sinh (đối với trẻ em dưới 18 tuổi đi chung bố mẹ) 
7. Giấy đăng ký kết hôn (nếu đi cùng vợ chồng - photo) 

CÔNG 
VIỆC  
VÀ 

TÀI CHÍNH 

1. Sao kê tài khoản ngân hàng 06 tháng gần nhất có thể hiện thu nhập. 
2. Giấy xác nhận số dư Sổ tiết kiệm có kì hạn (phải từ 3 tháng trở lên) vẫn còn 

hiệu lực sau khi đi tour về, tối thiểu 5,000 USD (cần sổ gốc đối chiếu nếu lãnh 
sự yêu cầu) 

3. Giấy tờ sở hữu nhà đất (sao y công chứng mới nhất) kèm sổ gốc đối chiếu 
4. Giấy đăng ký chủ quyền xe ô tô photo công chứng mới nhất (nếu có) 
5. Hợp đồng cho thuê nhà (nếu có) - photo công chứng mới nhất 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN DU LỊCH 
THẬT THÚ VỊ VÀ VUI VẺ! 

 


