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Ngày 01 – VIỆT NAM – TOKYO 

Khuya 23/11, đoàn tập trung tại sân bay Nội Bài, làm thủ tục bay đến Tokyo – 

Nhật Bản.

Sau bữa sáng, đoàn tham quan:

• Chụp hình lưu niệm bên ngoài Cung điện Hoàng Gia (Imperial Palace): 

nơi sinh sống của Hoàng gia Nhật với khuôn viên vườn cây cổ thụ

• Đền Asakusa Kannon: 

còn được gọi là Sensoji, là ngôi 

đền cổ nhất của thủ đô Tokyo. 

Đền được hoàn thành vào năm 

645, và là nơi diễn ra nhiều lễ 

hội lớn ở Tokyo. 

Chủ Nhật, 24 tháng 11 2019( ĂN TRƯA, TỐI)



• Khu Phố mua sắm Ginza: khu mua sắm sang trọng nhất tại Tokyo với 

hàng trăm thương xá, cửa hàng, hiệu thời trang, phòng trưng bày nghệ thuật, 

các tụ điểm giải trí như rạp hát, chiếu phim, nhà hàng, hộp đêm, quán cà phê… 

Đoàn ăn tối và nghỉ đêm tại Tokyo.

Ngày 02 – TOKYO

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, xe đưa đoàn tới Tokyo’s Dome Stadium

Đoàn tham dự Thánh Lễ cùng Đức Giáo Hoàng tại Tokyo’s Dome Stadium.

Đoàn ăn tối và nhận phòng, nghỉ đêm tại Tokyo.

Thứ Hai, 25 tháng 11 2019( ĂN BA BỮA)



Ngày 03 – TOKYO - FUJI

Sau khi ăn sáng, xe đưa đoàn tham quan:

• Nhà thờ St. Mary: Hoàn thành vào 

năm 1964, nhà thờ St Mary mới là trụ sở 

Tổng giáo phận Công giáo La Mã ở 

Tokyo. Công trình ban đầu bằng gỗ được 

xây dựng năm 1889 và bị phá hủy trong 

Thế chiến II. Đây là một trong những tòa 

nhà nổi tiếng nhất của Kenzo Tange, một 

công trình thuộc chủ nghĩa hiện đại thô 

mộc với những bức tường thép mạ kẽm 

và cửa sổ mái hình thánh giá. Nhà thờ St. 

Mary là điểm đến không thể bỏ lỡ của 

những tín đồ hành hương khi đến với 

Nhật Bản.

Sau đó, đoàn khởi hành đến Juji – nơi nổi 

tiếng với núi Phú Sĩ – biểu tượng của 

thiên nhiên Nhật Bản, tại đây, đoàn tham 

quan:

• Núi Phú Sĩ : 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. Nếu thời tiết cho phép, Đoàn được đưa lên tham quan quan 

cảnh tuyệt đẹp tại trạm thứ 5).

Thứ Ba, 26 tháng 11 2019( ĂN BA BỮA)



• Hồ Phú Sĩ thuộc quần thể Ngũ hồ chân núi Phú Sĩ, thỏa sức ngắm cảnh 

và chụp hình bên những hàng cây hoa anh đào. 

• Làng 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. 

•    Mua sắm ở trung tâm 

hàng hiệu giảm giá Gotemba 

Outlet Shopping Mall với 

hàng trăm cửa hàng khác 

nhau

Đoàn ăn tối và về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Nghỉ đêm ở Tokyo



Ngày 04 – TOKYO - VIETNAM

Sau khi ăn sáng, đoàn trả phòng và tham quan:

• Chụp hình lưu niệm bên ngoài Tokyo Tower là một tháp cao tầng ở Công 

viên Shiba, Minato-ku, Tokyo, Nhật Bản. Tháp cao 332,6 m, là một trong 

những tháp kết cấu thép tự đỡ cao nhất thế giới và là cấu trúc nhân tạo cao 

nhất Nhật Bản.

• Tham quan mua sắm Chợ điện tử Akiahabar nổi tiếng.

Buổi chiều xe đưa đoàn ra sân bay quốc tế Narita, đáp chuyến bay về Việt 

Nam.

Về đến Việt Nam, Carnival hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến tham 

quan tiếp theo.

Thứ Tư, 27 tháng 11 2019( ĂN SÁNG)



GIÁ BAO GỒM
• Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông theo đoàn: TPHCM – Tokyo – TPHCM. Giá vé có thể thay đổi tùy vào 

thời điểm đặt vé. Công ty sẽ phụ thu phần vé chênh lệch (Nếu có).

• Phí an ninh sân bay, phí xăng dầu, thuế phi trường.

• Visa Nhật theo đoàn.

• Khách sạn 3 sao,  phòng đôi hoặc phòng ba vì lý do giới tính hoặc lẻ khách.

• Bữa ăn, tham quan, vận chuyển như chương trình.

• Hướng dẫn viên suốt tuyến.

• Bảo hiểm du lịch theo tiêu chuẩn Quốc tế mức bồi thường tối đa 1.050.000.000 VNĐ/trường hợp cho khách 

dưới 65 tuổi, 525.000.000 VNĐ/trường cho khách từ 65 tuổi trở lên. Các vấn đề liên quan đến bảo hiểm do 

công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm chi trả.

• Quà tặng của Carnival.

  

36.490.000 vnđ/ khách ĐOÀN TỪ 20 KHÁCH TRỞ LÊN

GIÁ TOUR

GIÁ KHÔNG BAO GỒM
• Hộ chiếu còn giá trị ít nhất 06 tháng tính đến ngày về Việt Nam). Hộ chiếu đảm bảo các yếu tố sau: hình ảnh 

không bị hư hỏng, mờ nhòe, thông tin đầy đủ, dù còn hạn sử dụng nhưng nếu hình ảnh bị 

mờ nhòe, vẫn không được xuất hay nhập cảnh.

• Phụ thu phòng đơn: 6.300.000 VNĐ/khách

• Phụ thu vé máy bay hạng thương gia (nếu có).

• Tham quan ngoài chương trình, chi phí cá nhân, chi phí hành lý quá cước, điện thọai, giặt ủi…

• Phụ thu phí xăng dầu tăng tại thời điểm xuất vé (nếu có).

• Tiền tip cho Hướng dẫn viên và tài xế địa phương  7USD/ khách/ ngày.

• Đối với khách Việt Kiều visa Việt Nam (01 lần) phải làm visa nhập cảnh lại Việt Nam 1.450.000VNĐ/khách 

(lấy tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất có giá trị 01tháng/01lần).

GHI CHÚ
• Trẻ em dưới 02 tuổi: 25% giá tour + thuế các loại (không giường, ngủ ghép chung với người lớn). 

• Trẻ em từ 02 tuổi đến 11 tuổi: 75% giá tour + thuế các loại (không giường, ngủ ghép chung với người lớn).

• Trẻ em từ 12 tuổi trở lên bằng giá tour người lớn. Trong trường hợp chỉ có 1 khách (người lớn) đi với 1 bé (dưới 

12 tuổi), quý khách 

vui lòng đóng như giá người lớn để bé ngủ giường riêng.

• Trường hợp nếu khách dưới 12 tuổi muốn ngủ giường riêng : đóng 100% gia tour và hưởng tiêu chuẩn như 

người lớn



• Hồ sơ visa bao gồm:

  + Hộ chiếu gốc còn hạn sử dụng ít nhất là 6 tháng so với ngày kết thúc tour.

 + 02 tấm hình 4.5cm × 4.5cm nền trắng được chụp trong vòng 6 tháng trở lại (không trùng với 

bất cứ hình nào trong hộ chiếu).

 + Sao y công chứng hộ khẩu các trang có nội dung.

 + Sao y công chứng CMND

 + Giấy chứng nhận kết hôn sao y công chứng (nếu đã có gia đình).

 + Giấy khai sinh của bé sao y công chứng (nếu có em bé đi theo) + thẻ học sinh/ sinh viên sao y 

công chứng hoặc xác nhận trường học bản gốc.

 +  Chứng minh công việc (giấy phép kinh doanh + biên lai nộp thuế quý gần nhất hoặc hợp đồng 

lao động + bảng lương 6 tháng gần nhất + đơn xin nghỉ phép bản gốc hoặc quyết định nghỉ hưu).

 + Chứng minh tài chính( giấy tờ nhà đất, hợp đồng mua bán, giấy tờ xe (nếu có),...), sổ tiết kiệm 

photo hoặc xác nhận số dư bản gốc (tối thiểu 100 triệu).

• Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, Carnival sẽ có trách nhiệm thu nhận khách cho đủ đoàn (15 khách 

người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 15 khách, công ty có 

trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 10 ngày và sẽ thỏa thuận lại ngày khởi hành mới, 

hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho khách đã đăng ký trước đó. 

• Giá tour tính trên cơ sở đoàn tối thiểu 20 khách người lớn trở lên. Do vậy nếu số khách được cấp visa 

hoặc số khách đăng ký không đủ để cho đoàn khởi hành, Công ty vẫn tổ chức cho Quý khách nhưng sẽ 

phụ thu cho đoàn ít khách để đoàn khởi hành đúng lịch trình.

• Trong trường hợp quý khách bị từ chối visa, quý khách chịu phí visa & thư mời: 3.000.000 VNĐ/khách.

• Trong trường hợp xin visa 2 nước hoặc 2 khu vực yêu cầu xin 2 loại visa khác nhau, nếu quý khách rớt 

visa 1 nước hoặc 1 khu vực thì quý khách vẫn phải tham gia chương trình tour nước hoặc khu vực còn 

lại.

• Trong trường hợp xin visa Châu Âu cho chương trình tham quan nhiều nước trong khối Schengen, nếu 

quý khách rớt visa của một nước trong chương trình thì có thể tái nộp hồ sơ xin visa của những nước còn 

lại mà trong chương trình tham quan. Theo đó quý khách sẽ chịu thêm phần lệ phí visa trong những lần 

nộp tiếp theo.

• Trong trường hợp quý khách đăng ký tour theo nhóm khách hoặc gia đình, nếu 1 trong số các thành 

viên bị từ chối visa, các thành viên còn lại vẫn phải tham gia tour. 

• Giá tour không áp dụng vào dịp lễ, tết, hội chợ của 2 nước.

• Giá tour không áp dụng cho mục đích thăm viếng cá nhân hoặc thương mại.

• Chương trình tour là du lịch trọn gói kết hợp tham quan mua sắm, khách hàng không tự ý tách đoàn, 

các dịch vụ không sử dụng sẽ không được hoàn lại. Các chi phí phát sinh do khách hàng tự thanh toán.

• Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất điểm tham quan/ viếng thăm trong các trường hợp: các 

điểm tham quan/ viếng thăm bị đóng cửa mà không được báo trước, kẹt xe hoặc do Quý khách dừng lại 

một điểm quá thời gian tham quan quy định.  

• Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp trễ chuyến bay do quý khách không có mặt ở sân bay 

theo quy định của hàng không hoặc vì những lý do cá nhân của khách hàng.



Carnival Group Kính Chúc
Quý Khách Một Chuyến Hành Hương Muôn Phúc Lành

Do chi phí xăng dầu có thể tăng vào thời điểm xuất vé mà không được báo trước. Chúng tôi sẽ xuất trình 

công văn của hàng không về việc tăng phụ thu (nếu có) và xin đề nghị khách cho tăng giá tương ứng.

• Tùy vào tình hình thực tế, thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm 

bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu.

• 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.

• Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai, thời hạn cấp visa của Lãnh sự quán hoặc 

do thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa, thì công ty du 

lịch sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ miễn trừ trách nhiệm 

bồi thường những thiệt hại phát sinh.

• Hộ chiếu đảm bảo các yếu tố sau: hình ảnh không bị hư hỏng, mờ nhòe, thông tin đầy đủ, dù còn hạn 

sử dụng nhưng nếu hình ảnh bị mờ nhòe, vẫn không được xuất hay nhập cảnh ....trường hợp vào ngày 

khởi hành, Quý khách không được xuất hoặc nhập cảnh trong nước và ngoài nước công ty sẽ không chịu 

trách nhiệm và không hoàn tiền các khoản chi phí liên quan khác.

• Về visa dành cho khách quốc tịch nước ngoài, hay việt kiều, vui lòng kiểm tra visa của khách vào việt 

nam nhiều lần hay 1 lần. khách hàng làm visa tái nhập, ngày đi tour mang theo 2 tấm hình 4x6 , và mang 

theo visa vào việt nam khi xuất ,nhập cảnh.

• Khách mang quốc tịch nước ngoài phải có thị thực nhập cảnh Việt Nam còn hạn sử dụng tính đến ngày 

khởi hành.

• Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel document vui lòng thông báo với nhân viên bán tour ngay thời 

điểm đăng ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy tờ có liên quan (nếu có). Khi tham gia tour hành hương 

Israel yêu cầu quý khách đem theo tất cả các hộ chiếu khi xuất nhập cảnh đi nước ngoài.

• Quý khách chỉ mang thẻ xanh (thẻ tạm trú tại nước ngoài) và không còn hộ chiếu VN còn hiệu lực thì 

không đăng ký du lịch sang nước thứ ba được.

• 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. Yêu cầu phải có người thân dưới 60 tuổi đầy đủ sức 

khoẻ đi theo.  Ngoài ra, khách trên 75 tuổi yêu cầu 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 3 tháng trở lên đối với tour đi Singapore và 5 tháng trở 

lên đối với các tour còn lại.

• Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng như 

không bao gồm trong chương trình, các điều kiện hủy tour.... 

• Trong trường hợp quý khách không trực tiếp đến đăng ký vui lòng liên hệ tìm hiểu kỹ thông tin từ người 

đến đăng ký thế.


