
 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CAO CẤP NGẮM HOA ANH ĐÀO  

NHẬT BẢN – CUNG ĐƯỜNG VÀNG 
OSAKA – KOBE - KYOTO – YAMANASHI – FUJI – TOKYO 

 
➢ Thời gian : 5 ngày 5 đêm 

➢ Hãng hàng không 4*: Viet Nam Airline 

➢ Khách sạn 4* : 4 đêm 

➢ Khởi hành : 14,21,28/3; 04, 11/4 

ĐÊM 1 TP.HCM - OSAKA 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn tối 

   

Buổi tối  21h20 Trưởng đoàn Go World đón quý khách tại ga quốc tế - sân bay Tân Sơn Nhất 

làm thủ tục đáp chuyến bay Osaka – Nhật Bản lúc 00h20 

Quý khách nghỉ đêm và ăn sáng trên máy bay. 

Hành trình bay: 

VN320 SGN KIX 00:20 07:00 

NGÀY 1 OSAKA – KOBE - OSAKA 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn tối 

MB   

Buổi sáng  Đến sân bay Kansai dự kiến 07h00, làm thủ tục nhập 

cảnh Nhật Bản. Sau đó xe  đón đoàn khởi hành KoBe: 

➢ Bảo tàng Nhà máy rượu Sake Hakutsuru là một địa 

danh du lịch nổi tiếng Kobe, Nhật Bản. Tại đây có nội 

dung trưng bày dễ hiểu với nhiều thông tin thú vị về 

quy trình chế biến rượu sake ở Nhật Bản.  

Buổi trưa Thưởng thức bữa trưa với món  bò Kobe nổi tiếng. 

Sau đó, khởi hành về Osaka:  

➢ Tham quan, chụp ảnh và ngắm hoa anh đào bên ngoài 

thành Osaka (hay còn gọi là lâu đài Hạc Trắng). Đến 



 

 

đây bên cạnh việc thưởng ngoạn quanh lâu đài du khách 

còn có thể nghe giới thiệu và ngắm nhìn những trang 

phục võ sĩ còn lưu lại từ thời Edo. 

➢ Mua sắm tại Shinsaibashisuji khu mua sắm sầm uất 

nhất Osaka mang nét đặc trưng tổng hợp giữa Mỹ và 

Nhật Bản với hàng trăm cửa hàng liền kề nhau, góp mặt 

đầy đủ các mặt hàng. 

Buổi tối Ăn tối. Nhận phòng khách sạn. Nghỉ đêm ở Osaka. 

NGÀY 2 OSAKA – KYOTO - CHUBU 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn tối 

   

Buổi sáng  Trả phòng. Ăn sáng. Khởi hành đi Kyoto. 

➢ Đền thờ Fushimi Inari - là một đền thờ Thần đạo (đạo 

Shinto) vô cùng nổi tiếng nằm ở phía Nam Kyoto, Nhật 

Bản. Ngôi đền này rất nổi bật với hơn 1000 cổng Torii 

màu đỏ son, những chiếc cổng Torii này liên kết với 

nhau tạo thành những con đường mòn nằm phía sau 

khu đền chính. Những con đường này dẫn chúng ta đến 

với khu rừng rậm của ngọn núi Inari linh thiêng, ngọn 

núi cao 233 mét nằm trên đất của ngôi đền. 

Buổi trưa  Dùng bữa trưa.  

➢ Chùa Kiyomizu một trong những địa danh tiêu biểu 

khi nhắc về vùng đất Kyoto. Thu hút du khách  bởi 

quang cảnh thiên nhiên có thể ngắm nhìn từ ngôi chùa 

đóng cột gỗ chênh vênh giữa lưng núi. 

➢ Rừng tre Arashiyama - Với nét đẹp thuần khiết của 

thiên nhiên, cùng với các khu đền chùa và các dãy núi 

hung vĩ, tất cả đã hòa quyện tạo nên một cảnh sắc tuyệt 

đẹp cho vùng Arashiyama.      

Khởi hành đến Chubu. 

Buổi tối Ăn tối. Nhận phòng khách sạn. Nghỉ đêm ở Chubu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

NGÀY 3 CHUBU-FUJI 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn tối 

   

Buổi sáng  Trả phòng. Ăn sáng. Khởi hành đi Yamanashi. 

➢ Tham quan vườn trái cây và thưởng thức trái cây 

theo mùa: Nho, Táo, Lê, Đào, Hồng 

➢ Tham quan núi Phú Sĩ (lên đến trạm 5 nếu thời tiết 

tốt) với độ cao 3776m, núi Phú Sĩ là ngọn núi cao 

nhất ở Nhật Bản, có hình dáng như một tam giác cân 

hình chữ bát được biết như biểu tượng của Nhật Bản.  

Buổi trưa  Ăn trưa 

➢ Tham quan làng văn hóa Oshino Hakkai được Unesco 

công nhận là di sản văn hóa thế giới.  

Buổi tối Về khách sạn nhận phòng. Nghỉ đêm ở Yamanashi. 

Trải nghiệm tắm Onsen – một kiểu ôn tuyền thủy liệu 

pháp của người Nhật.  

NGÀY 4 FUJI – TOKYO -NARITA 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn tối 

   

Buổi sáng  Trả phòng. Ăn sáng. Khởi hành đi Tokyo. Trên đường 

đi, đoàn sẽ được trải nghiệm Tokyo Bay Aqua - Line 

là một công trình kiến trúc đặc biệt, kết hợp giữa cầu 

và đường hầm, được xây dựng trên vịnh Tokyo.  

➢ Country Farm Tokyo German Village là công viên 

theo chủ đề, hoạt động theo hình thức trải nghiệm thiên 

nhiên với thiết kế tái hiện phong cảnh thiên nhiên của 

vùng nông thôn nước Đức. Bên trong công viên có các 

trò chơi giải trí hấp dẫn, vòng đu quay, sân golf thu 

nhỏ, dốc trượt cỏ, v.v..., Ngoài ra, công viên còn có khu 

vườn với nhiều loại hoa đua nhau khoe sắc quanh năm. 

Công viên được bình chọn là một trong ba công trình 

chiếu sáng lớn của vùng Kanto, cùng với đó, công trình 

chiếu sáng mùa đông cũng đã được công nhận là di sản 

về đêm của Nhật Bản với các chủ đề được thay đổi mỗi 

năm, phô diễn rất nhiều kỹ thuật độc đáo!  

Buổi trưa  Ăn trưa. Tiếp tục tham quan:  



 

 

➢ Viếng chùa Asakusa còn gọi là Sensoji, có thể nói đây là ngôi chùa cổ nhất và quan 

trọng nhất Tokyo. 

➢ Tháp Sky Tree (chụp hình bên ngoài): Tokyo Sky 

Tree là tháp truyền hình cao nhất thế giới nằm ở 

Sumida-ku, Tokyo với chiều cao 634m. Nơi đây còn 

có hệ thống nhà hàng và đài quan sát để ngắm toàn 

cảnh Tokyo. 

➢ Mua sắm tại trung tâm điện tử Akihabara, gắn liền 

với các nhân vật anime và manga nổi tiếng được trưng bày nổi bật trong các cửa hàng.  

Buổi trưa  Ăn tối. Nghỉ đêm ở Narita. 

NGÀY 5 NARITA – TP.HCM 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn tối 

 Máy bay  

Buổi sáng  Quý khách trả phòng, Xe đưa Quý khách ra sân bay quốc tế Narita đáp chuyến bay 

về TP.HCM, quý khách dùng bữa sáng trên xe do khách sạn chuẩn bị sẵn. 

Hành trình bay: 

VN301 NRT SGN 09:30 13:50 

Buổi tối Đến sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến 13h50, kết thúc chương trình, Go World chia tay 

và hẹn gặp lại !!!  

Lưu ý: Các điểm tham quan trong chương trình sẽ linh động sao cho phù hợp với tình hình thực tế 

 

GIÁ TOUR CHO 01 KHÁCH (VND/KHÁCH)  

ĐOÀN KHỞI HÀNH TỪ 10 KHÁCH NGƯỜI LỚN 

Ngày khởi hành 
Người lớn 

Từ 11 tuổi trở lên 
Phụ thu phòng đơn 

14 -  19/3/23 

49.900.000 

(Cao điểm hoa Anh Đào) 

7.200.000 

21 - 26/3/23 

28/3 – 02/4/23 

04 – 09/4/23 

11 – 16/4/23 
 

❖ GIÁ TOUR BAO GỒM:  

-  Vé máy bay khứ hồi Vietnam Airline: TP.HCM – OSAKA, NARITA – TP.HCM (Bao gồm 1 kiện 23kg 

hành lý ký gửi và 1 kiện 10 kg xách tay). 

-  Phí an ninh sân bay, bảo hiểm hàng không thuế phi trường 2 nước. 



 

 

- Visa nhập cảnh Nhật Bản 01 lần 

-  Xe máy lạnh vận chuyển suốt tuyến. 

-  Vé tham quan như chương trình. 

-  Khách sạn 4*, tiêu chuẩn 2 khách/phòng. Trường hợp lẻ nam/ nữ ghép phòng 3. 

-  Phục vụ nước suối suốt hành trình tour.  

-  Các bữa ăn theo chương trình  

-  Bảo hiểm du lịch quốc tế 

-  Bộ quà tặng du lịch quốc tế: Nón du lịch + Gối cổ+ Túi canvas+ Nametag 

❖ KHÔNG BAO GỒM:  

- Thuế VAT 

- Hộ chiếu thời hạn còn đủ 6 tháng tính từ ngày về. 

- Phụ thu phòng đơn với khách có nhu cầu ngủ riêng 1 phòng 

- Tip HDV và tài xế theo thông lệ quốc tế là 42 usd/khách/tour  

- Visa tái nhập đối với khách mang quốc tịch nước ngoài. 

- Hành lý quá cước quy định, xe vận chuyển và HDV ngoài giờ v.v.. 

- Chi phí các dịch vụ không được liệt kê trong phần bao gồm. 

- Vì tính chất tour lẻ ghép đoàn nên đoàn sẽ khởi hành từ 10 khách trở lên. Trường hợp không đủ đoàn, 

sẽ dời sang ngày khởi hành kế tiếp. Công ty sẽ thông báo đến quý khách trước 10 ngày khởi hành, trường 

hợp quý khách không sắp xếp được thời gian tham gia tour vào ngày khởi hành kế tiếp công ty sẽ hoàn 

lại đủ 50% quý khách đã cọc. 

❖ GIÁ TOUR TRẺ EM:  

- Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn (sử dụng giường chung với người lớn). 

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi: 90% giá tour (Không có chế độ giường riêng). 

- Trẻ em đủ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn. 

 

**Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình 

của các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì Công Ty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình 

bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt 

hại phát sinh**. 


