
 

 

 

DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO 2023 
TOKYO – HAKONE – PHÚ SĨ – NABANA NO SATO (LỄ HỘI ÁNH SÁNG) - KYOTO – OSAKA 

Ngày khởi hành:  26, 27, 28, 30/03 & 01, 02/04 

Thời gian: 6 ngày 5 đêm (Bao gồm cả thời gian bay) 

Phương tiện: Máy bay (Vietnam Airlines), ô tô, tàu cao tốc 

 

 

 

NGÀY 01: SAI GON – NARITA                                                        (Nghỉ đêm trên máy bay)       

21:00 Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hướng dẫn viên đưa Đoàn làm 

thủ tục đáp chuyến bay VN300 SGNNRT ( 00:05  08:00 ) đến Narita, Nhật Bản.  

Quý khách nghỉ đêm trên máy bay. 

 

NGÀY 02:  TOKYO                                                                                                     (Ăn trưa/tối) 



 

 

 

Dự kiến 07:35 giờ địa phương: Đoàn đến sân bay Narita, xe đón đoàn di chuyển 

vào trung tâm thành phố Tokyo tham quan các địa danh: 

 Cung điện Hoàng Gia – nơi ở và làm việc của gia đình Hoàng Gia Nhật Bản. Vào 

mùa xuân, đường dẫn tới cung điện có hàng trăm cây hoa anh đào khoe sắc. 

 

 Công viên Ueno Onshi Koen – là công viên công cộng lớn tại trung tâm Tokyo. 

Với hơn 1000 cây hoa anh đào và một hồ sen lớn, công viên Ueno là nơi lý tưởng 

để thăm thú và ngắm loài hoa đặc trưng của xứ sở phù tang. Những cơn gió nhẹ 

làm cho những cánh hoa anh đào trở nên mỏng manh lất phất sẽ cho du khách 

cảm giác như đang lạc vào xứ sở thần tiên, thơ mộng và vô cùng kiều diễm làm 

say đắm lòng người. 

Cung Điện Hoàng Gia Tokyo 



 

 

 

 

Công Viên Ueno Onshi 

Buổi Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng.  

Sau bữa trưa, đoàn tiếp tục đi tham quan: 

 Chùa Asakusa Kannon –  ngôi chùa cổ và linh thiêng nhất Tokyo. Bạn có thể tự 

do ghé mua đồ lưu niệm ở khu Nakamise cạnh chùa với nhiều sản phẩm thủ 

công mỹ nghệ truyền thống tinh xảo, và mang ý nghĩa tâm linh. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chùa Asakusa Kannon 



 

 

 

 Ngắm Tháp truyền hình Tokyo Skytree từ dòng sông Sumida (không bao gồm 

phí lên tháp) 

 

 Mua sắm tại khu phố điện tử Akihabara. 

Buổi Tối: Quý khách ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Tokyo.  
Tự do khám phá Tokyo về đêm. 
 

NGÀY 02:  TOKYO – HAKONE - FUJI                                                           (Ăn sáng/trưa/tối) 

Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn làm thủ tục check-out khách sạn và lên đường tới 

khu vực Hakone tham quan: 

 Tham quan chụp ảnh và ngắm cảnh cạnh hồ Ashi, đây là 1 trong ngũ hồ đẹp 

nhất khu vực.  

Tháp truyền hình Tokyo Skytree 



 

 

 

 

 Tham quan Thung lũng Owakudani – vết tích 1 miệng núi lửa còn hoạt động. 

Tại đây, quý khách có cơ hội thưởng thức loại trứng luộc bằng nước nóng từ 

trong mạch núi lửa, vỏ có màu đen và hơi có mùi lưu huỳnh. Truyền thuyết cho 

rằng ăn 1 quả có thể tăng tuổi thọ lên 7 năm.  

 

 

 

 

 

  

Hồ Ashi 



 

 

 

Thung Lũng Owakudani 

 

Buổi Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng  

Sau bữa trưa, đoàn tiếp tục tham quan: 

 Mua sắm tại khu Premium Outlet Gotemba - rộng nhất Nhật Bản, nơi có hàng 

trăm chủng loại hàng hiệu giảm giá, đồ dùng, thời trang...có nhiều mặt hàng 

được giảm giá tới 50%-70%. 

 

 
 



 

 

 

 
Khu Premium Outlet Gotemba 

 Núi Phú Sĩ - nếu điều kiện thời tiết tốt, quý khách được tham quan đến trạm 

thứ 5 (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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Buổi Tối: Ăn tối tại nhà hàng. 

Sau bữa tối, Quý khách có thể thư giãn tắm nước suối khoáng thiên nhiên và thoả sức 

Sauna tại bồn nước suối khoáng nóng thiên nhiên trong khách sạn.  

 

NGÀY 04: PHÚ SĨ – NABANA NO SATO – NAGOYA                                (Ăn sáng/trưa/tối) 

Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách đi tham quan: 

 Oshino Hakkai – ngôi làng cổ bình yên dưới chân núi Phú Sĩ với nhiều nét kiến 

trúc truyền thống Nhật Bản xưa. Tới Oshino, du khách không chỉ được hòa mình 

vào không khí thanh bình ở đây, mà còn có thể ngắm nhìn toàn cảnh núi Phú Sĩ 

tuyệt đẹp. Bên cạnh đó, Oshino còn nổi tiếng bởi tám hồ nước đặc biệt có cấu 

tạo phần đáy chủ yếu là nham thạch do quá trình kiến tạo địa chất và được nuôi 

dưỡng nhờ nguồn nước băng tuyết tan chảy từ đỉnh Phú Sĩ. 

 

Núi Phú Sĩ 



 

 

 

Làng Cổ Oshino Hakkai 

 

Buổi Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng.  

Sau bữa trưa, xe đưa đoàn di chuyển đến công viên giải trí Nabana no Sato trên đảo 

Nagashima thuộc tỉnh Mie, gần Nagoya. Tại đây, quý khách sẽ được hòa mình vào 

lễ hội ánh sáng lớn nhất năm của xứ sở Hoa anh đào. Chương trình nghệ thuật ánh 

sáng tổ chức hàng năm với chủ đề và cách trang trí khác nhau. Hàng triệu bóng đèn có 

thể thay đổi màu sắc hoặc chiếu sáng theo một chủ đề được điều khiển bằng hệ thống 

máy tính. 



 

 

 

 

Quý khách ăn tối trong công viên.  

Buổi Tối: Xe đón đoàn di chuyển về Nagoya.  

Quý khách nhận phòng và nghỉ ngơi tại khách sạn 3* ở Nagoya. 

 
NGÀY 05:  NAGOYA – KYOTO - OSAKA                                               (Ăn sáng/trưa/tối) 

Sau ăn sáng và check-out khách sạn, quý khách lên đường đến cố đô Kyoto 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. 

Nabana No Sato 



 

 

 

Chùa Thanh Thủy 

 Thưởng thức Trà đạo – một nét  truyền thống văn hóa đặc sắc của đất nước 
Nhật Bản. Với công dụng giúp thư giãn tinh thần và sự hấp dẫn đặc biệt của 
hương vị trà đã thu hút rất nhiều người dân Nhật đến với thú uống trà này. 
Nghệ thuật pha trà và thưởng thức trà đã trở thành một văn hóa đặc sắc của 
người Nhật Bản. 

 Trải Nghiệm Tàu Shinkansen - Xe đưa đoàn ra ga tàu, quý khách trải nghiệm 

tàu siêu tốc Shinkansen (niềm tự hào của người Nhật, với vận tốc trung bình có 

lúc lên tới 300km/h) đến Osaka (1 chặng/khoảng 15 phút). 

 



 

 

 

 
Tàu Shinkansen 

Buổi Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng. 

Tiếp đó, quý khách khởi hành về trung tâm thành phố Osaka tham quan: 

 Lâu đài Osaka (Chụp hình bên ngoài) – địa điểm nổi tiếng nhất thành phố  

Osaka. 

 



 

 

 

 

 

 

Lâu Đài Osaka 

 Mua sắm tại trung tâm thương mại Shinsaibashi – khu thương mại sầm uất 

nhất của thành phố Osaka (nếu còn thời gian). 

Buổi Tối: Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Osaka.  

 

NGÀY 06: OSAKA – SÀI GÒN                                                                                       (Ăn sáng) 
06:30: Quý khách ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. 

07:30 Xe đưa đoàn ra sân bay Kansai đáp chuyến bay VN321 KIXSGN (10:30 – 

13:35) trở về Việt Nam.  

13:35 Đoàn về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Chia tay đoàn, kết thúc chương trình và 

hẹn gặp lại quý khách trong những hành trình tiếp theo. 

 

 



 

 

 

 

NGÀY KHỞI HÀNH 

GIÁ TOUR 

NGƯỜI 

LỚN 

GIÁ TOUR 

TRẺ EM 

(2 - < 11 TUỔI) 

GIÁ TOUR 

EM BÉ 

(< 2 TUỔI) 

 

26, 27, 28, 30/03 & 01, 

02/04/2023 

 

43.900.000

vnđ 

 

37.315.000vnđ 

 

8.780.000vnđ 

 

Giá tour bao gồm: 

 Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn – Tokyo//Osaka – Sài Gòn. 

 Visa nhập cảnh Nhật Bản theo chương trình. 

 Khách sạn tiêu chuẩn 3* (2 người/phòng, phòng ba sẽ được bố trí khi cần thiết). 

 Bảo hiểm du lịch quốc tế. Mức bồi thường tối đa 1.000.000.000 vnđ/trường 

hợp (không áp dụng cho người từ 75 tuổi trở lên) 

 Ăn uống các bữa ăn theo chương trình (Bữa trưa: 1.650JPY – bữa tối: 2.200JPY). 

 Xe đưa đón và phí thăm quan theo chương trình. 

 Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm suốt tuyến. 

 Nước suối 01chai/người/ngày. 

Giá không bao gồm: 

 Hộ chiếu còn hiệu lực 6 tháng tính từ ngày khởi hành 

 Phí hành lý quá cước và các chi phí cá nhân khác 

 Phí xét nghiệm Covid-19 (nếu có) 

 Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn địa phương 7$/người/ngày. 

 Phụ phí phòng đơn mùa cao điểm 8.000JPY/đêm. 

Giá dành cho trẻ em: 

 Dưới 2 tuổi : tính 20% giá tour (ngủ ghép chung giường với người lớn) 

 Từ 2 – dưới 11 tuổi : 85% giá tour người lớn (ngủ ghép giường với người lớn). 

Một người lớn chỉ được đi kèm 1 trẻ em. Trường hợp có 2 trẻ đi kèm thì đóng 

tiền cho 1 trẻ như người lớn để lấy thêm giường ngủ. 

 Từ 11 tuổi trở lên : đóng tiền như người lớn. 

 



 

 

 

Hủy vé: Trong trường hợp không thể tham dự được tour, Quý khách vui lòng thông 

báo cho Công ty và chịu phí huỷ như sau : 

 Huỷ trước 30 – 45 ngày: 10% tổng giá thành tour 

 Huỷ trước 20 – 30 ngày: 20% tổng giá thành tour 

 Huỷ trước 25 ngày: 25% tổng giá thành tour 

 Huỷ trước 15 ngày: 40% tổng giá thành tour 

 Huỷ trước 06 – 14 ngày: 75% tổng giá thành tour 

 Hủy từ 02-05 ngày: 90% tổng giá tour 

 Hủy vào ngày đoàn khởi hành:100% giá tour 

Ghi chú:  

+ Tùy theo tình hình thực tế công ty du lịch có thể lựa chọn hãng Hàng không khác nhau 

nhưng vẫn đảm bảo đủ số ngày và đêm ở Nhật. 
+ Đoàn khởi hành từ 16 người. Trong trường hợp không đủ đoàn cty sẽ thông 
báo cho quý khách trước 02 tuần để lùi lại ngày bay. 


