
 

DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA XUÂN 2023 

Osaka – Nara – Kyoto – Nagoya – Phú Sỹ - Tokyo 

 (Ngắm hoa anh đào 2023) 

Thời gian: 6 ngày 5 đêm | Hàng không: Vietjet 

Khời hành từ: Hồ Chí Minh 

Lịch khởi hành: 22,24,25/03/2023 và 01,02,03,04,05/04/2023 

ĐIỂM ĐẶC BIỆT 

️🎈 Bay thẳng từ Hồ Chí Minh đi Osaka và Tokyo về Hồ Chí Minh  

️🎈 Tour CUNG ĐƯỜNG VÀNG: HCM - Osaka – Nara - Kyoto – Nagoya - Fuji MT - Tokyo –

HCM (6N5Đ) 

️🎈 Điểm khác biệt trong tour: Tham quan thêm tỉnh Nara, trải nghiệm tàu siêu tốc Shinkansen. 

️🎈 Thăm quan Osaka, thủ đô Tokyo và biểu tượng của Nhật Bản: Núi Phú Sĩ. 

️🎈 Quý khách tham quan trọn vẹn những danh lam nổi tiếng nhất Nhật Bản. 

️🎈 Hướng dẫn viên từ Việt Nam, đi cùng đoàn suốt hành trình. 

️🎈 Bữa trưa: 1.700 Yên/khách/bữa; Bữa tối: 2.200 Yên/khách/bữa + TẶNG 1 BỮA BÒ 

KOBE  Nhật Bản. 

️🎈 Tặng 1 bữa ăn trên máy bay chiều Hồ Chí Minh – Osaka  

️🎈 TẶNG TẮM ONSEN truyền thống tại Nhật Bản 

️🎈 4 đêm khách sạn tại Nhật, thỏa sức khám phá Nhật Bản 

️🎈 Mua sắm các sản phẩm chỉ có tại Nhật. 

️🎈 Ngắm Hoa Anh Đào ở Công Viên Ueno Park. 

  

Chương trình tour là một món quà dành cho những du khách muốn có một chuyến đi khám phá 

"xứ sở hoa anh đào". Lộ trình được thiết kế đầy đủ những điểm tham quan mà du khách cần tới 

trong chuyến đi, hãy đến cùng trải nghiệm đất nước mặt trời mọc không chỉ nổi tiếng với hoa 

Anh Đào, núi Phú Sĩ mà còn là cái nôi của một nền văn hóa đặc sắc, đa dạng với những con 

người thân thiện, hiếu khách và nền khoa học tiên tiến của vùng đất này... Nào hãy tự thưởng cho 

mình một tour du lịch Nhật Bản 6 ngày 5 đêm - một cách an toàn, vui vẻ và tiết kiệm nhất! 

  

  

 

 

  

  



 

 
Dạo bước dưới vườn hoa anh đào trong Ueno Park 
  

 
Mua sắm tại khu thương mại sầm uất Nippon Bashi 
  

 
Viếng đến Asakussa Kannon linh thiêng 
  

 
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi Phú Sĩ mùa xuân 
  

 
Ghé thăm chùa Thanh Thủy nổi tiếng của Nhật Bản 
  

 

  

 

NÀO CÙNG XEM LỘ TRÌNH CHI TIẾT  

CHUYẾN BAY: 



 
Hồ Chí Minh – Osaka: VJ828// 1h20 – 8h30 

Tokyo – Hồ Chí Minh: VJ823// 8h55 – 12h55 
  

NGÀY 1: HỒ CHÍ MINH – OSAKA  

 Tối: HDV đón Qúy khách tại sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhấtlúc 20h30 làm thủ tục check in, 

đáp chuyến bay VJ938 HAN KIX khởi hành 1:20 – 8:30 tới sân bay quốc tế KANSAI – OSAKA. 

NGÀY 2: OSAKA – CÔNG VIÊN NARA (Ăn sáng,trưa, tối) 

Sáng: Quý khách ăn sáng trên máy bay theo suất ăn đặt trước từ Công Ty Du Lịch  

Sau đó xe đưa đoàn đi thăm quan: 

 Chùa Todai (Tōdai-ji) – Đông Đại Tự: Một trong những di sản văn hóa thế giới của 

Nhật Bản, là trung tâm đào tạo Phật giáo của Nhật Bản, chùa được xây dựng từ năm 743, 

là một trong những ngôi chùa lâu đời và nổi tiếng bậc nhất, đồng thời là một thắng cảnh 

thu hút đông khách du lịch bậc nhất của Nhật Bản.  

 Công viên Nara: nằm ở trung tâm của thành phố Nara, nơi đây nổi tiếng với những ngôi 

đền chùa và hơn 1200 con hươu hoang dã sống tự do, thân thiện với con người. Đây là 

một trong những địa điểm tuyệt vời để ngắm hoa anh đào vào mùa xuân nước Nhật. 

Trưa: Đoàn dung cơm trưa tại nhà hàng với món thịt bò Kobe nối tiếng. 

 Tham quan bên ngoài Thành Osaka (chụp ảnh bên ngoài): đồ sộ, uy nghi – nằm trong 

khu thành cổ nổi tiếng bậc nhất Nhật Bản với những chi tiết mạ vàng và màu ngói xanh 

ngọc. Nhìn từ xa, thấp thoảng ẩn hiện phần mái đan xen với những sắc lá vàng của cây rẻ 

quạt khiến cảnh sắc trở nên rất thu hút. 

 Quý khách tự do mua sắm tại khu phố Shinsaibashi sôi động bậc nhất Osaka (nếu thời 

gian cho phép) với các mặt hàng nội địa Nhật Bản chất lượng cao và khuyến mãi hấp dẫn. 

Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng, nghỉ đêm tại khách sạn ở Osaka. 

Nghỉ đêm tại khách sạn Sarasa hotel Shinsaibashi/Namba  3*** hoặc tương đương 

  

 

 

NGÀY 3: OSAKA – KYOTO - NAGOYA (Ăn sáng, trưa, tối) 



 

 Trưa Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. 

 Chiều:      Quý khách tiếp tục thăm quan: 

 Rừng trúc Sagano: Đây là khu rừng trúc đẹp như phim kiếm hiệp nổi tiếng tại 

Arashiyama. Khu rừng với hàng ngàn cây trúc xanh tốt trải dài đường đi, lắng nghe âm 

thanh rì rào gần gũi của tự nhiên ở giữa cố đô Kyoto của Nhật Bản, bạn có thể bỏ xa khung 

cảnh ồn ảo vội vã của nhịp sống hiện đại và chìm vào một thế giới thật yên bình. Khung 

cảnh đẹp tuyệt vời ngỡ chỉ trong phim mới có này là sự thật ở rừng trúc Arashiyama.  

Đoàn di chuyển về thành phố Nagoya, dùng bữa tối tại nhà hàng, nhận phòng khách sạn, nghỉ 

ngơi. 

Nghỉ đêm tại khách sạn Loisir Hotel Toyohashi 3*** hoặc tương đương 

NGÀY 04: NAGOYA – NÚI PHÚ SỸ (Ăn sáng, trưa, tối) 

 Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng.  Xe và HDV đón đoàn di 

chuyển đến Kyoto. Đến cố đô Kyoto. Đoàn khởi hành tham quan: 

 Chùa Thanh Thủy – Kyzomizudera: một trong những ngôi đền linh thiêng nhất của xứ 

sở hoa anh đào với lối kiến trúc độc đáo hoàn toàn bằng gỗ, nằm trên vùng cao ngọn đồi 

Higashiyama. Toà nhà chính được thiết kế trông giống như 1 kho báu của quốc gia, được 

nâng đỡ bởi 139 chiếc cột cao 15m. Chùa Kiyomizu được UNESCO công nhận là Di sản 

Văn hoá năm 1994. 

 Đoàn tham quan Chùa vàng Kinkaku-ji (Kim Các Tự): không chỉ thưởng thức vẻ đẹp 

của ngôi đền hai tầng được dát vàng nổi bật trên mặt hồ nước xanh màu ngọc bích, Quý 

khách còn được thư giãn trong không gian yên bình khi đi dạo qua hồ Anmintaku - tương 

truyền không bao giờ cạn nước, hay tung đồng xu vượt qua bức tượng nhỏ tìm kiếm may 

mắn.... 



 

 Tối, Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương. Qúy khách làm thủ tục nhận phòng và nghỉ 

ngơi. Tắm Osen tại khách sạn. Nghỉ đêm tại khách sạn Sunplaza Yamanakako Hotel 3*** 

hoặc tương đương 
 

NGÀY 05: THĂM QUAN THỦ ĐÔ TOKYO (Ăn sáng, trưa, tối) 

Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Đoàn làm thủ tục trả phòng. Xe và HDV đón đoàn di 

chuyển về thủ đô Tokyo, tiếp tục hành trình thăm quan thủ đô Tokyo với: 

 Đền thờ Asakusa Kannon - Ngôi đền thờ cổ nhất tại Tokyo, được xây dựng năm 645 

thờikì Edo. Đây là nơi thờ Phật Bà Quan Âm, cũng là trung tâm của các lễ hội lớn hàng 

năm tại Nhật. Qúy khách có thể thăm và mua sắm tại khu phố Nakamise cạnh ngôi đền. 

 Tự do tham quan và mua sắm trên khu phố mua bán đồ lưu niệm Nakamise. 

 Tham quan và chụp hình phía ngoài tháp truyền hình Tokyo Skytree 

 Trưa, quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Sau bữa trưa, đoàn khởi hành tham 

quan: 

 Con đường hoa anh đào tại Công Viên Ueno Park – một trong những địa điểm được dự 

báo là có hoa anh đào nở sớm nhất tại Tokyo. Cánh hoa Kawazu-zakura thường có màu 

hồng nhạt, tán cây thì xòe rộng như hình dáng của một chiếc ô. Khi hoa nở rộ, chiếc ô màu 

hồng ấy như thắp sáng cả bầu trời. 

Đoàn di chuyển về khách sạn gần sân bay Quốc Tế Narita 

 Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng.  

Xe và HDV đón đoàn di chuyển ra Nhà ga Kakegawa, khởi hành đi Hakone trải nghiệm hành 

trình bằng Tàu cao tốc Shinkansen – Niềm tự hào của người Nhật 

 Đoàn tham quan Hồ Ashi: Hồ được hình thành cách đây khoảng 3.000 năm sau trận 

phun trào dữ dội của núi lửa Hakone. Hồ Ashi nằm trong hệ thống năm hồ lớn nhất bao 

quanh núi Phú Sĩ, với phong cảnh trầm mặc tuyệt đẹp, nước hồ trong xanh, đây cũng là 

nơi có tầm nhìn thoáng đãng và đẹp nhất để ngắm trọn vẹn nét đẹp của núi Phú Sĩ nổi 

tiếng– biểu tượng của đất nước Nhật Bản.  

 Trưa, Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Sau bữa trưa, đoàn khởi hành đi thăm quan  

 Núi Phú Sỹ – biểu tượng của đất nước Nhật Bản (Nếu thời tiết đẹp, quý khách sẽ được 

lên trạm số 5, ngắm nhìn Đỉnh Núi Phú Sỹ lấp lánh chỏm tuyết bạc trong nắng). Quý khách 

tự do tham quan, mua sắm tại Khu vực Phú Sỹ  

 Thăm làng cổ Oshino Hakkai – Vào mua thu khách thư thả dạo bộ trên con đường đất 

nhỏ ngoằn nghèo ken dày các bức tường tạo bởi những bụi thông xanh thẫm và luống hoa 

đủ màu sắc. Bất ngờ một khung cảnh đẹp như tranh vẽ hiện ra phía cuối đường: một hồ 

nước màu xanh ngọc bích ẩn hiện giữa vành cỏ xanh mướt, phía xa xa là bóng cây cổ thụ 

xòe tán rộng soi mình xuống hồ nước tĩnh lặng.. 

 Tự do tham quan và mua sắm tại khu trung tâm thương mại Gotemba Outlet (NẾU 

CÒN THỜI GIAN) 



 
 Tối, Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương. Nghỉ đêm tại khách sạn Hotel Mystays 

Premier Narita 3*** hoặc tương đương 

NGÀY 06: TOKYO – HỒ CHÍ MINH  (Ăn sáng) 

Sáng: Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn. Xe và HDV đưa đoàn ra sân bay quốc tế 

Narita đón chuyến bay VJ823 khởi hành lúc 8:55 trở về Hồ Chí Minh.  

12h55: Máy bay hạ cánh tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Chương trình kết thúc tốt đẹp.  

GIÁ TOUR TRỌN GÓI 
  

THÁNG 
NGÀY KHỜI 

HÀNH 

GIÁ TOUR NGƯỜI 

LỚN 

TRẺ EM 2 - DƯỚI 11 

TUỔI 

TRẺ EM DƯỚI 2 

TUỔI 

03/2023 22,24/03 29.990.000 VNĐ 

90% 30% 03/2023 25/03 31.990.000 VNĐ 

04/2023 01,02,03,04,05/04 31.990.000 VNĐ 

  

GIÁ TOUR BAO GỒM 

1. Vé máy bay khứ hồi của hãng hàng không 

Vietjet air (bao gồm 7kg xách tay + 20kg ký 

gửi): 

HCM - OSAKA /TOKYO- HCM. 

6. Thuế sân bay 2 nước, thuế an ninh hàng không và phụ phí 

nhiên liệu. 

2. Khách sạn tiêu chuẩn 3***,(phòng 2 người, 

lẻ nam – nữ ngủ phòng 3). 

7. Mức ăn tiêu chuẩn: 

+ Bữa trưa: 1.700 Yên/khách/bữa; 

+ Bữa tối: 2200 Yên/khách/bữa. 

3. Vé thăm quan thắng cảnh theo chương trình. 
8. HDV suốt tuyến cho đoàn trên 15 khách – HDV bản địa cho 

đoàn dưới 15 khách. 

4. Vận chuyển bằng xe du lịch đời mới theo 

suốt chương trình. Nước uống trên xe hàng 

ngày. 

9. Lệ phí visa và dịch thuật công chứng. 

5. Bảo hiểm du lịch suốt chương trình. 10. Tặng 1 bữa ăn sáng trên máy bay + 1 bữa trưa Bò Kobe. 

GIÁ KHÔNG BAO GỒM 

1. Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày 

kết thúc chuyến đi. 

4. Chi phí cá nhân, hành lý quá cước, điện thoại, giặt ủi, tham 

quan ngoài chương trình. 

2. Phụ thu phòng đơn nếu có : 7,000,000 

VNĐ/1 tour, 

5. Tips cho tài xế địa phương và hướng dẫn viên 

(7USD/người/ngày). 

3. Thuế VAT.  

LƯU Ý 



 
1. Thứ tự các điểm thăm quan trong chương 

trình có thể thay đổi nhưng vẫn giữ  nguyên số 

lượng các điểm thăm quan. 

3. Với cá nhân đi 1 mình hoặc nhóm lẻ một người sẽ phải đóng 

chi phí phòng đơn, trong trường hợp có khách ghép cùng thì 

công ty tour sẽ trả lại phí đó. 

2. Miễn trả lại đầy đủ hay phần còn lại của dịch 

vụ đã bao gồm mà không sử dụng khi đã bắt 

đầu chương trình du lịch. 

 

 

GHI CHÚ: 

 Giá tính cho trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ, nếu Quý khách có yêu cầu ngủ riêng cho 

trẻ em vui lòng thanh toán 100% giá tour. 

 Trẻ em dưới 2 tuổi tính 30% giá người lớn. 

 Giá áp dụng cho khách hàng từ 11 tuổi đến 69 tuổi, từ 70 tuổi trở lên sẽ đóng thêm chênh 

lệch cho mức phí bảo hiểm cao cấp, từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy chứng nhận đầy 

đủ sức khỏe để đi du lịch nước ngoài của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và phải có người 

thân khỏe mạnh dưới 60 tuổi đi cùng. 

 Giá tour có thể thay đổi khi hàng không tăng phụ thu nhiên liệu và phí visa thay đổi,  

 Chương trình và giờ bay có thể thay đổi tuỳ theo ngày khởi hành cụ thể 

 Quý khách vui lòng không bỏ qua các điểm shopping chỉ định trong chương trình. 

 Hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng (Tính từ ngày khởi hành) 

 Chương trình có thể thay đổi thứ tự theo tình hình thực tế, nhưng vẫn bảo đảm đi đầy đủ 

điểm tham quan 

 Số lượng khách khởi hành tối thiểu là 10 người hoặc 15 người (tùy theo đơn giá), nếu số 

người khởi hành ít hơn sẽ được điều chỉnh giá cho phù hợp với số lượng thực tế hoặc rời lại 

sang ngày khởi hành kế tiếp. 

 Nếu quý khách có người nhà tại nước sở tại muốn đi theo chương trình, vui lòng liên hệ 

với Công ty trước khi khởi hành. 

CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI TOUR(sau khi đã xác nhận): 

- Trước 30 ngày so với ngày khởi hành, miễn phí đổi tên. Hủy tour, không hoàn lại = 50% 

tổng giá tour chương trình (bao gồm vé máy bay).  

- Từ 21-30 ngày trước ngày khởi hành, hủy tour, phí không hoàn lại = 75% tổng giá tour 

chương trình (bao gồm vé máy bay). 

- Từ 15-21 ngày trước ngày khởi hành, hủy tour, phí không hoàn lại = 90% tổng giá tour 

chương trình (bao gồm vé máy bay). 

- Từ 14 ngày trước ngày khởi hành không, hủy tour phí phí không hoàn lại = 100% tổng 

giá tour chương trình (bao gồm vé máy bay). 

 

CÁC BƯỚC ĐẶT TOUR: 



 
  Bước 1: Đặt cọc 20.000.000vnđ/ khách cùng các giấy tờ tùy thân theo yêu cầu : 

  Bước 2: 15 ngày sau khi công ty nhận đủ giấy tờ và nộp vào ĐSQ, nếu không có thông 

báo đặc biệt thì khách hàng chính thức nhận được visa. 

  Bước 3: Đóng hết tiền tour trước 15 ngày khởi hành và nhận hướng dẫn trước chuyến đi 

trước 5 ngày khởi hành. 

 * LƯU Ý: 

 Trường hợp du khách không đạt visa vì lí do khách quan từ phía Đại Sứ Quán, công ty sẽ 

hoàn lại tiền đặt cọc sau khi trừ đi phí xét duyệt tại đại sứ quán là 5,000,000vnđ/ người. 

Trường hợp khách hàng chuẩn bị hồ sơ visa không đúng tiến độ dẫn đến bị từ chối visa 

trước ngày bay, sau khi đã xuất vé máy bay, phí không hoàn lại là 20,000,000vnđ/người.  

 Trường hợp du khách không đạt visa do các yếu tố như : không phối hợp với công ty để 

cung cấp đủ giấy tờ theo quy định của đại sứ quán, có hẹn phỏng vấn mà không tới hoặc 

trả lời không đạt khi phỏng vấn, đã từng cư trú bất hợp pháp tại Nhật, có hành vi vi phạm 

pháp luật và vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, thuộc diện cấm xuất cảnh mà không 

khai báo, có tên trùng với danh sách đen đã từng lao động bất hợp pháp tại Nhật… chi 

phí không hoàn lại trong mọi trường hợp là 20,000,000vnđ/ người.  

 Trường hợp khách hàng đã đạt visa mà không khởi hành đúng ngày, áp dụng theo điều 

kiện hoàn hủy của hợp đồng.   

*CHÍNH SÁCH CHUNG CÁC ĐOÀN KHÁCH LẺ: 
1)    Quý khách đặt cọc tiền tour ngay khi đăng ký tour. Nộp hết tiền tour khi có kết quả visa 

hoặc trước ngày khởi hành 15 ngày làm việc (tùy điều kiện nào đến trước).  

2)    Do tính chất đoàn khách lẻ, nên lịch khởi hành có thể thay đổi sang ngày khởi hành mới sau 

đó nếu: 

a.    Trước ngày khởi hành 10 ngày mà đoàn không đủ số lượng khách từ 15 người lớn trở lên.  

b.    Thời gian dự kiến ngày khởi hành gặp các nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, 

chiến tranh… 

3)    Ngay khi quý khách đăng ký, chúng tôi đã tiến hành nộp hồ sơ xin visa, phí xét duyệt hồ sơ 

xin visa không được hoàn lại trong mọi trường hợp 5,000,000vnđ/ 1 người. Trường hợp khách 

hàng chuẩn bị hồ sơ visa không đúng tiến độ dẫn đến bị từ chối visa trước ngày bay, sau khi đã 

xuất vé máy bay, phí không hoàn lại là 20,000,000vnđ/người.  

4)    Trường hợp Quý khách không được xuất cảnh do Cục Hải Quan Sân Bay từ chối và 

nhập cảnh tại sân bay Nhật Bản từ chối vì lý do cá nhân, công ty sẽ không chịu trách nhiệm 

và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

 

THỦ TỤC XIN VISA NHẬT BẢN: 

HỒ SƠ XIN VISA NHẬT BẢN  

HỒ SƠ CHUẨN BỊ XIN VISA DIỆN DU LỊCH THEO ĐOÀN 2022 

TT TÊN GIẤY TỜ SL 
LOẠI GIẤY 

TỜ 



 
A NGƯỜI XIN VISA CHUẨN BỊ     

1 

Ảnh 3,5 x 4,5cm nền trắng 
- Hồ sơ sẽ không được tiếp nhận nếu có chỉnh sửa ảnh. 

- Mặt sau ảnh ghi rõ họ và tên, dán trực tiếp lên tờ khai (mục 3) 

 

2 Bản gốc 

2 
Hộ chiếu gốc - còn hạn từ 06 tháng trở lên kể từ ngày đi  

Hộ chiếu cũ (có visa các nước tiên tiến) 
1 Bản gốc 

3 

Tờ khai xin visa Nhật Bản ( dán sẵn ảnh thẻ 3,5 x 4,5cm) 

- Phần cuối cùng của tờ khai xin visa ( Công ty cấp, file PDF), người xin visa 

chính chủ phải ký giống trùng với chữ ký trên hộ chiếu 

 

1 

Bản gốc 

( Công ty 

cung cấp) 

4 

 

Chứng minh tài chính - chuẩn bị MỘT trong những giấy tờ sau: 

- Xác nhận số dư sổ tiết kiệm có kỳ hạn + Photo mặt sổ - Số dư tối thiểu từ: 

5.000 USD trở lên (tương đương 120.000.000đ).  

Sổ tiết kiệm gửi trước khi nộp hồ sơ xin visa tổi thiểu 1 tháng. 

(Tiết kiệm online được chấp nhận) 

 

(Hoặc)  Sao kê và xác nhận số dư tài khoản ngân hàng - tài khoản có nguốn 

tiền ra vào nhiều nhất, số dư từ: 5.000 USD trở lên (tương đương 

120.000.000đ) 

 

(Hoặc)  Sao kê tài khoản trả lương 06 tháng gần nhất - Số dư cuối cùng 

trong tài khoản nên từ 5.000USD trở lên (tương đương 120.000.000đ) 

 

(Hoặc)  - Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan nhà nước cấp. 

* Nếu đi cùng người thân trong gia đình, Quý khách có thể chứng minh tài 

chính cho cả gia đình với 1 sổ tiết kiệm với số tiền = 5000USD x số người 

* Các giấy tờ ngân hàng yêu cầu có dấu đỏ giáp lai và dấu đỏ đóng trên chữ 

ký của giám đốc chi nhánh ngân hàng. 

 

 

1 Bản gốc 
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Giấy tờ chứng minh công việc - 1 trong những giấy tờ sau     

NGƯỜI TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG: 

1.ĐỐI VỚI KHỐI HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC thì chuẩn bị một 

trong những giấy tờ sau Bản photo đóng dấu treo của đơn vị (không 

yêu cầu Sao y công chứng) 

+ Quyết định bổ nhiệm hoặc Quyết định tuyển dụng   

+ Hợp đồng lao động (nếu là Công nhân viên chức) 

 

2. ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH LÀM VIỆC TẠI CÁC CTY TƯ 

NHÂN,  TNHH, TRƯỜNG HỌC  

- Chủ doanh nghiệp: Đăng ký kinh doanh có tên người xin visa – Bản 

sao y công chứng 

- Người lao động: Hợp đồng lao đông (Bản sao y công chứng) + Đơn 

xin nghỉ phép (bản gốc) 

 

3. TRƯỜNG HỢP CÁC KHÁCH THUỘC MỘT TRONG CÁC 

ĐIỀU KIỆN SAU THÌ CHỈ CẦN GỬI HỒ SƠ CHỨNG MINH 

CÔNG VIỆC BẢN PHOTO 

- Khách có Hộ khẩu tại Hà Nội 

- Khách làm việc hợp đồng dài hạn trong các công ty Liên doanh với 

Nhật Bản. 

- Khách làm việc hợp đồng dài hạn trong các công ty thuộc Top 500 

các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo mô hình của Fortune 500; 

các tổ chức quốc tế. luật sư, bác sỹ có thẻ hành nghề 

- Khách có visa các nước tiên tiến trong vòng 05 năm trở lại đây: Mỹ, 

Úc, Canada, Châu Âu, Nhật Bản v...v 

1 
Bản sao + Bản gốc 

tùy theo yêu cầu 

ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU 

- Thẻ hưu trí (bản photo ) 

- Sổ lương hưu (photo ) 

- Quyết định nghỉ hưu của cơ quan cấp (photo) 
1 Bản photo 

HỌC SINH - SINH VIÊN 

- Thẻ học sinh - sinh viên (bản photo) 

- TH là Sinh viên, không có thẻ Sinh viên, Đơn xin xác nhận đang là 

sinh viên  (bản gốc).  

1 
Bản sao + Bản gốc 

tùy theo yêu cầu 

6 

Giấy tờ chứng minh quan hệ với người đi cùng (nếu đi từ 2 người 

trở lên – 1 trong các loại giấy tờ sau) 
   

- Giấy đăng ký kết hôn (Bản sao y công chứng) 1 Bản sao công 

chứng 

Quý khách trên 

60 tuổi chỉ cần 

bản photo ngay 

ngắn từ bản gốc 

- Giấy khai sinh (đối với trẻ en - Bản sao y công chứng) 1 

- Số hộ khẩu (Bản sao y công chứng) 1 
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Các giấy tờ khác (bổ sung đối với khách đi lẻ, hồ sơ yếu)     

- Sổ đỏ nhà đất 1 Bản sao công 

chứng - Giấy tờ xe đứng tên chính chủ 1 

 

Lưu ý:  

 Trên đây là những giấy tờ cơ bản, tuy nhiên tùy vào từng trường hợp có thể yêu cầu bổ sung 1 số 

giấy tờ khác 

 Công ty du lịch chỉ nhận đúng và đủ các loại giấy tờ như đã yêu cầu. Trường hợp khách hàng nộp 

bản gốc các giấy tờ chỉ yêu cầu bản photo/công chứng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu như thất 

lạc các giấy tờ đó. 

 Hồ sơ xin visa sẽ được nộp vào ĐSQ Nhật và không được trả lại. Khi nhận kết quả chỉ bao gồm: Hộ 

chiếu và visa đã dán vào hộ chiếu. 

 Trường hợp khách hàng bị từ chối cấp visa thì sẽ được nhận lại hộ chiếu gốc (hồ sơ đã nộp không 

được trả lại) và 06 tháng sau mới có thể xin cấp lại visa. 

 Công ty du lịch là đơn vị đứng ra tổ chức tour du lịch, hỗ trợ và tư vấn khách hàng để chuẩn bị hồ 

sơ tốt nhất, tăng khả năng đạt visa. Chúng tôi không phải là đơn vị xét duyệt cấp visa. Do đó, chúng tôi 

luôn mong muốn khách hàng cung cấp hồ sơ càng đầy đủ càng tốt, để tăng khả năng đạt visa. 

 


