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Tour: NHATBANVNA

6N5Đ

Hành trình vàng

BAY VIETNAM AIRLINES

HÀ NỘI - OSAKA - KOBE -  KYOTO - NAGOYA - TOYOHASHI - NÚI PHÚ SĨ  - TOKYO 

Thời gian: 6 ngày / 5 đêm
Hãng hàng không: Vietnamairlines
Bay về chuyến chiều – thêm 1 ngày
Khách sạn 4 sao
Tặng 01 suất ĂN TRƯA VỚI BÒ KOBE
Tặng 01 suất BUFFET CUA TUYẾT



NGÀY 1 HÀ NỘI – OSAKA

NGÀY 2 OSAKA – KOBE – OSAKA
(Ăn trưa / tối)

NGÀY 3 OSAKA – KYOTO – NAGOYA 
-  TOYOHASHI (Ăn sáng / trưa / tối) -

21:00 Ăn sáng, trả phòng khách sạn. 

Thưởng thức tắm Onsen miễn phí trong khách sạn. Nghỉ đêm 
tại khu vực Phú Sĩ.

Ăn tối với buffet Cua Tuyết 

Chiều:    Tiếp tục hành trình về khu vực núi  Phú Sĩ -  biểu 
tượng của đất nước Nhật bản (Nếu điều kiện thời tiết cho 
phép, quý khách có thể lên tới trạm thứ 5 chụp ảnh cùng 
Núi Phú Sĩ (trong trường hợp thời tiết xấu, theo quy định 
không được lên, khách sẽ tham quan và chụp hình dưới 
chân núi tại trung tâm thông tin núi Phú Sĩ) Tự do mua sắm 
tại trung tâm Outlet Gotemba - trung tâm đồ hiệu giảm giá 
lớn nhất Nhật Bản ( Nếu thời gian cho phép)    

Sau đó khởi hành về vương quốc trái cây Yamanashi - 
tham gia tour hái trái cây – tại đây quý khách được tự tay hái 
những trái cây chín mong sạch 100%, thưởng thức ngay tại 
vườn.  Di chuyển về nhà hàng ăn trưa. 

Quý khách tham quan làng cổ Oshino Hakkai – ngôi làng 
bình yên nằm dưới chân núi Phú Sĩ, vẫn giữ nguyên được 
những nét truyền thống của làng quê Nhật Bản. 

Xe ô tô đón quý khách tham quan bia BÁO ÂN – Bia được cụ 
Phan Bội Châu dựng để tỏ lòng cảm tạ vị bác sĩ người nhật 
ASABA  SAKITARO, người đã ủng hộ rất lớn cho phong trào 
Đông Du do cụ Phan Bội Châu khởi xướng.

Xe và hướng dẫn viên đón đoàn tại Lotte Hà Nội 
khởi hành ra sân bay Nội Bài  làm thủ tục chuyến 
bay của hãng hàng không Vietnamairlines số hiệu 
VN330 ( 00h40 – 06h40)  đi Osaka. Quý khách nghỉ 
đêm trên máy bay. 

06:40 Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Osaka 
Kansai. Xe đón quý khách di chuyển về thành phố 
cảng Kobe – nơi có bò Kobe trứ danh toàn thế 
giới. 

ĂN TRƯA VỚI BÒ KOBE trứ danh 

Khách sạn: Hotel Regina Kawaguchiko 4****
hoặc tương đương

KHÁCH SẠN : Toyohashi Loisir 4**** hoặc tương đương

CHIỀU: Đoàn đi tham quan check in chụp ảnh cây cầu 
Akashikaikyo – là cây cầu treo dài nhất trên thế 
giới với gần 4km chiều dài, nhịp chính cao 
1.991mét. 

CHIỀU: Quý khách tham quan rừng trúc Sagano tại 
Arashiyama

Tới thành phố Kobe. Đoàn tham quan Cảng Kobe, Thăm 
bảo tàng động đất Kobe, chụp hình cùng tháp truyền hình 
Kobe

Ăn sáng, trả phòng khách sạn.

Ăn trưa tại nhà hàng

Đoàn di chuyển về Toyohashi. Ăn tối tại nhà hàng

Xe đón đoàn về khách sạn, nhận phòng nghỉ ngơi.  

Tham quan Chùa Thanh Thuỷ – là một hạng mục của di 
sản văn hóa cố đô Kyoto với khuôn viên vô cùng rộng lớn 
nằm trên đồi giữa rừng hoa. 

Quý khách khởi hành về cố đô Kyoto, tham quan Chùa 
Vàng (Kim Các Tự) – ngôi chùa dát vàng thật nằm giữa hồ 
nước trong xanh tạo như một hình ảnh tương giao giữa 
thiên đường và trần thế. Nơi đây cũng là một trong những 
địa điểm ngắm lá vàng & lá đỏ đẹp nhất Nhật Bản.

Xe đưa đoàn ra ga tàu Shinkanshen ( bullet train) – với tốc 
độ lên đến 350km/h, là niềm tự hào của người dân Nhật 
Bản, quý khách trải nghiệm 1 chặng tàu cao tốc Shinkan-
sen Osaka - Kyoto

Đoàn tham quan thành Osaka và chụp ảnh check in bên 
ngoài 
Shopping mua sắm Phố Shinsaibashi 
Ăn tối tại nhà hàng
Di chuyển về Osaka, nhận phòng khách sạn , nghỉ ngơi. 

NGÀY 4 TOYOHASHI – NÚI PHÚ SĨ – HÁI TRÁI CÂY
(Ăn sáng / trưa / tối) 

Ăn sáng, trả phòng khách sạn. Đoàn khởi hành về Tokyo

Ăn trưa tại nhà hàng

Đoàn tham quan Hoàng Cung Tokyo

Tự do mua sắm tại khu phố điện tử lớn nhất thế giới Akihaba-
ra. Ăn tối, nhận phòng khách sạn.

Tham quan Asakusa Kannon – ngôi chùa cổ và linh thiêng 
nhất Tokyo, cũng là nới tổ chức các lễ hội lớn nhất Nhật Bản. 
Bách bộ dọc bờ sông Sumida ngắm Tháp truyền hình Tokyo 
Skytree – tòa tháp truyền hình cáo 634m- là tòa tháp truyền 
hình cao nhất thế giới. 

KHÁCH SẠN : EAST 21 – 4**** hoặc tương đương

NGÀY 5 PHÚ SĨ - TOKYO
(Ăn sáng / trưa / tối) 

SÁNG:     Ăn sáng, trả phòng khách sạn. Xe đưa Quý khách 
tham quan đảo nhân tạo trong Vịnh Odaiba nơi đặt bản sao 
Tượng nữ Thần Tự Do do chính phủ Pháp tặng Nhật Bản, 
Chụp ảnh với cầu Rain Bow. Ăn trưa. 
Tự do mua sắm trong các trung tâm thương mại trong khu 
vực Odaiba
CHIỀU:   Tự do tham quan mua sắm tại các trung tâm 
thương mại cho tới giờ xe đón quý khách ra sân bay quốc 
tế Haneda làm thủ tục chuyến bay VN385 ( 16h35 – 21h00) 
của hãng hàng không Vietnamairlines về Hà Nội. Kết thúc 
chương trình.

NGÀY 6 TOKYO – HANEDA -  HÀ NỘI 
(Ăn sáng / trưa) 



BẢNG GIÁ TOUR TRỌN GÓI CHO 01 KHÁCH

(đơn vị tính: VNĐ)

Lưu ý khi nhập cảnh Nhật Bản:

Lưu ý:

GIÁ TOUR BAO GỒM:

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

Quý khách đã tiêm đủ 3 mũi các loại Vaccine : Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, 
Bharat Biotech và Nonavax. 

Lịch trình có thể thay đổi để phù hợp với tình hình di chuyển thực tế nhưng vẫn đảm bảo đủ 
các điểm tham quan và đêm khách sạn.

Vé máy bay  & phụ phí xăng dầu khứ hồi HN - Osaka // Haneda – Hà Nội hành lý ký gửi 30kg 
& 12kg hành lý xách tay 
Visa nhập cảnh Nhật Bản theo chương trình.
Khách sạn tiêu chuẩn 4* (2 người/phòng, phòng ba sẽ được bố trí khi cần thiết).
Bảo hiểm du lịch quốc tế. Mức bồi thường tối đa 250.000.000 vnđ/trường hợp (không áp 
dụng cho người từ 75 tuổi trở lên)
Ăn uống các bữa ăn theo chương trình (Bữa trưa: 1.500JPY/người; Bữa tối: 2.000JPY/người)
01 bữa tối buffet với cua
Xe đưa đón và phí thăm quan theo chương trình. 
Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm suốt tuyến.
Nước suối 01chai/người/ngày.
Thuế VAT 

Hộ chiếu còn hiệu lực 6 tháng tính đến ngày khởi hành
Tip cho HDV địa phương & tài xế ( 42 USD) 
Phí hành lý quá cước và các chi phí cá nhân khác
Visa nhập cảnh Việt Nam dành cho khách mang hộ chiếu nước ngoài : 1.161.000 
VNĐ/lần/khách

Áp dụng cho khách lẻ ghéo đoàn từ 20 khách trở lên, nếu đoàn dưới 20 khách Công ty DL 
bảo lưu quyền lùi lịch khởi hành hoặc thoả thuận với khách hàng phụ thu để khởi hành 
đúng ngày 

Giá áp dụng theo tỷ giá Yên Nhật hiện tại. Nếu tỷ giá có biến động, phía công ty du lịch sẽ 
điều chỉnh tỷ giá Giảm hoặc tăng theo tình hình thực tế. 

LỊCH KHỞI HÀNH NGƯỜI LỚN PHÒNG ĐƠN

17/11/2022 35.900.000 8.500.000

28/12/2022 38.900.000 12.500.000


