CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH NHẬT BẢN

CUNG ĐƢỜNG VÀNG
Thời gian: 6 ngày/ 5 đêm

Dự kiến khởi hành: 23/6 – 29/6; 3/7 – 8/7; 15/7 – 20/7
NGÀY 01: TPHCM (HANOI) – NAGOYA
(Ăn, nghỉ đêm trên máy bay)
21h30: Xe và Hướng dẫn viên của công ty CP Du lịch đón đoàn tại cổng D2 cổng Quốc Tế sân bay Tân Sơn
Nhất, làm thủ tục cho đoàn đáp chuyến bay Sài Gòn – NAGOYA/ VN 340 (00h15 – 07h30, giờ Nhật Bản)
của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines.
Đoàn ăn nhẹ và nghỉ đêm trên máy bay.
NGÀY 02: NAGOYA – NARA - OSAKA
(Ăn trên máy bay, trưa, tối)
06h430, đoàn đến Nagoya, xe và HDV địa phương đón đoàn tại sân
bay và đưa đoàn đi tham quan cố đô đầu tiên của Nhật Bản – Nara:
 Đền đài Todaiji - “Đền lớn phía Đông”, nơi Phật tổ tọa
thiền, tự hào là công trình kiến trúc bằng gỗ lớn nhất thế giới,
trong đền có pho tượng bằng đồng tên là Vairocana, còn được
người Nhật thường gọi là đại tượng Phật Daibutsu.
 Công viên Deer Park – bao quanh khuôn viên của đền
Todaiji, nơi đây còn được gọi là Lộc Uyển, Quý khách có thể
chụp hình hoặc vui đùa cùng những chú hươu nai đã được
thuần hóa, đi lại rất thân thiện với khách tham quan và luôn
mong chờ mọi người cho ăn.
Ăn trưa tại nhà hàng.
Buổi chiều, đoàn quay lại Osaka:
 Chụp ảnh bên thành Lâu đài Osaka. Tại đây Quý khách có thể lưu lại những bức hình đẹp tưởng
chừng như ở chốn thiên đường.
 Tham quan và mua sắm tại trung tâm mua sắm sầm uất Shinsai – Baishi hay còn gọi là khu Nippon
Bashi.
Ăn tối tại nhà hàng.
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Osaka.
NGÀY 03: OSAKA – KYOTO – NAGOYA
(Ăn sáng, trƣa, tối)
Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn làm thủ tục trả phòng.
Sau đó, đoàn được trải nghiệm chuyến tàu siêu tốc Shinkansen (bullet train) từ Shinosaka đến Kyoto
(vận tốc trung bình lên tới 300 km/ h) - niềm tự hào của châu Á
trong ngành đường sắt thế giới.
Đến Cố đô Kyoto, đoàn tham quan:
 Chùa Thanh Thuỷ - Kiyomizu Dera, 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.
Ăn trưa tại nhà hàng.
Chiều, Quý khách tiếp tục tham quan:
 Chùa vàng - Golden Pavillion Temple nằm ẩn mình giữa mặt hồ xanh màu ngọc bích.
 Tham quan trung tâm tơ lụa dệt may Nishijin (Nishijin textile center), chứng kiến cách các nghệ
nhân dệt vải để may loại y phục truyền thống này, cùng chụp hình với các cô gái Nhật e lệ trong bộ
đồ truyền thống Kimono Nhật Bản và thưởng thức show trình diễn Kimono của các người mẫu của
trung tâm.
Đoàn khởi hành đến Nagoya.
Ăn tối tại nhà hàng.
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Nagoya.
NGÀY 04: NAGOYA – KAWAGUCHI
(Ăn sáng, trƣa, tối)
Ăn sáng tại khách sạn.
Sau đó, đoàn đi tham quan:
 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.
 Tự do tham quan, mua sắm tại khu Gotemba Outlet
shopping mall – sầm uất, nhộn nhịp với nhiều loại hàng
hóa được giảm giá tới 50% – 70%.
Tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và mùa hoa, Quý khách hàng
có thể thay đổi điểm làng cổ Oshino Hakkai bằng các điểm đến
sau:
 Từ 17/6 – 10/7: Ngắm cánh đồng hoa oải hƣơng bát ngát. Vào mùa nở rộ, tại công viên Oishi
park, những cây hoa này tạo nên một vẻ đẹp tươi tắn, sống động khiến lòng người tham quan cảm
thấy thư thái, dễ chịu, tạo thêm niềm yêu mến vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng.
 Từ 21/7 – 21/8: Lễ hội hoa hƣớng dƣơng Akeno sunflower, đến đây vào mùa này, du khách sẽ
được chào đón bằng những thảm hoa vàng óng ánh kéo dài đến tận chân trời vô cùng tuyệt mỹ.
Ăn trưa tại nhà hàng.
Buổi chiều, đoàn đi mua sắm:
Ăn tối tại nhà hàng.
Đoàn có dịp thả bộ và chụp hình bên dòng suối và thư giãn tắm nước suối khoáng thiên nhiên và thoả sức
Sauna tại bồn nước suối khoáng nóng thiên nhiên trong quần thể khu du lịch này.
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Kawaguchi.
NGÀY 05: KAWAGUCHI – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO
Ăn sáng tại khách sạn.
Quý khách đi tham quan:
 Núi Phú Sỹ (Nếu thời tiết đẹp, Quý khách sẽ được lên
trạm số 5, ngắm nhìn đỉnh Núi Phú Sĩ lấp lánh chỏm tuyết
bạc) – ngọn núi cao nhất và cũng là biểu tượng của đất
nước mặt trời mọc - cao 3776m so với mặt nước biển.
Sau đó đoàn di chuyển về Thủ đô Tokyo hoa lệ, tham quan:

(Ăn sáng, trưa, tối)



Đền thờ Asakussa Kannon – Ngôi đền thờ cổ nhất tại Tokyo, đây cũng là nơi mua sắm đồ lưu niệm
tuyệt vời với những lối đi xinh đẹp, từ vị trí này du khách có thể dễ dàng chiêm ngưỡng và chụp ảnh
với tháp truyền hình mới Tokyo Sky Tree có chiều cao lên tới 634m.
Ăn trưa tại nhà hàng.
Buổi chiều, đoàn tiếp tục khám phá Tokyo:
 Khu phố mua sắm Ginza với các thương hiệu nổi tiếng Thế giới – đây là khu mua sắm đắt đỏ nhất
Nhật Bản.
 Khu phố điện tử Akihabara có muôn vàn lựa chọn cho các tín đồ đam mê các thiết bị điện tử của
Nhật Bản.
Ăn tối tại nhà hàng.
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Tokyo.
NGÀY 06: TOKYO – Tp.HCM (HÀ NỘI)
Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách làm thủ tục trả phòng. Sau đó đi
tham quan:
 Chụp hình lưu niệm bên ngoài Cung điện Hoàng gia – nơi ở và
làm việc của gia đình Hoàng gia Nhật Bản.
 Đoàn tự do thăm và mua sắm tại Hòn đảo nhân tạo Odaiba
nằm bên vịnh Tokyo và nối với trung tâm qua cây cầu Rainbow,
nổi tiếng với Bản sao tƣợng Nữ thần Tự do.
Ăn trưa tại nhà hàng
Buổi chiều, đoàn tự do mua sắm cho tới giờ ra sân bay Narita đáp
chuyến bay về Sài Gòn trên chuyến bay VN 303 (19h00 – 23:35).
Đến sân bay Nội Bài, xe đưa đoàn trở về điểm tập kết ban đầu.

(Ăn sáng - TRƯA )

Chia tay, kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại Quý khách!_

GIÁ TRỌN GÓI CHO 01 KHÁCH
NGÀY
KHỞI HÀNH

23/6 →29/6
03/7 → 08/7
15/7 → 20/7

(Áp dụng cho đoàn ghép từ 20 người lớn trở lên)
TRẺ EM
(Từ 2 đến 12 tuổi ngủ
NGƢỜI LỚN
chung giường với bố
mẹ)

35.900.000 đ

28.720.000 đ

PHỤ THU PHÒNG ĐƠN
(nếu có)

8.500.000 đ

GIÁ BAO GỒM
 Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn – Nagoya // Tokyo – Sài Gòn (Vietnam Airline).
 Visa nhập cảnh Nhật Bản.
 Thuế sân bay, phí an ninh sân bay, phụ thu nhiên liệu hàng không.
 Khách sạn tiêu chuẩn 3*, 2 người/ phòng (nếu đoàn lẻ nam hoặc nữ sẽ xếp phòng 3 người).
 Các bữa ăn phong phú, đa dạng tại các nhà hàng khác nhau theo chương trình.
 Vé tham quan thắng cảnh theo chương trình.
 Xe ô tô máy lạnh hiện đại đưa đón theo chương trình.





Vé tàu siêu tốc shinkansen.
HDV kinh nghiệm, nhiệt tình từ VN cho đoàn từ 15 khách trở lên.
Quà tặng của công ty DL Lạc Việt
+ Bảo hiểm du lịch quốc tế với mức bồi thường tối đa 35.000 USD/ khách/ vụ.
+ Bộ Cốc 06 chiếc (nhóm 2 pax đăng ký tour), mũ vải
+ WIFI miễn phí cho nhóm đăng ký 4 pax

GIÁ CHƢA BAO GỒM
 Phí làm hộ chiếu.
 Tiền bồi dưỡng cho HDV và lái xe tại các nơi: 07 USD / khách / ngày tour
 Visa nhập lại Việt Nam cho khách mang quốc tịch nước ngoài.
 Phụ thu nghỉ phòng đơn (nếu có).
 Chi phí giặt là, điện thoại… và các chi phí khác không bao gồm trong chương trình.
XIN LƢU Ý
Hộ chiếu (còn hạn 6 tháng tính từ ngày đi)
Trẻ em 02 – 12 tuổi ngủ chung giường với bố mẹ
Chương trình chính thức được xác nhận trước ngày khởi hành 1-2 ngày.
Lịch trình có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình thời tiết, giao thông nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các
điểm tham quan.
Giá có thể thay đổi nếu hàng không thông báo thay đổi mức phụ thu nhiên liệu và lệ phí sân bay ở các
nơi…

CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ PHÒNG DU LỊCH NƢỚC NGOÀI:
Tel: (04) 35188400 / 35188700 / (08 line lẻ)

