
 

1 VIETNET TRAVEL 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NHẬT BẢN NGẮM HOA ANH ĐÀO 

KYOTO - SHIGA - FUKUI – KANAGAWA – SHIRAKAWA – 

TAKAYAMA- NAGOYA – NARA - OSAKA  

06 Ngày 05 Đêm  

Chuyến đi: SGN - KIX   Chuyến bay: VJ 838 Giờ bay: 01:40 – 08:30 

Chuyến về: KIX - SGN  Chuyến bay: VJ 829 Giờ bay: 09:30 – 01:40 

Hãng hàng không VIETJET AIR 

Chùm tour giá tốt*** Áp dụng cho đoàn từ 25 khách 

NGÀY KHỞI HÀNH 2019 GIÁ TOUR PHỤ THU PHÒNG ĐƠN 

01/04 
(Tour Hoa Anh Đào) 

28,900,000 vnđ 7,800,000 vnđ 

27/04 
(Tour Lễ 30/04-01/05) 

30,900,000 vnđ 8,800,000 vnđ 

11/05 & 25/05 25,900,000 vnđ 6,800,000 vnđ 

08/06 & 22/06 26,900,000 vnđ 6,800,000 vnđ 

06/07 & 20/07 26,900,000 vnđ 6,800,000 vnđ 

03/08 & 17/08 26,900,000 vnđ 6,800,000 vnđ 
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NGÀY 01: TP.HCM – KANSAI 

 22:30 Quý khách có mặt tại Ga đi Quốc tế – sân bay Tân Sơn Nhất, Trưởng đoàn 

hướng dẫn Quý khách làm thủ tục đón chuyến bay VJ828 lúc 01:40 đi Kansai. 

 Quý khách nghỉ đêm trên máy bay 

NGÀY 02: KANSAI – KYOTO -SHIGA ( Ăn trưa/tối) 

 08:30 Đoàn đáp sân bay Kansai, làm thủ tục nhập cảnh và nhận lại hành lý. Xe và 

HDV địa phương đón đoàn về trung tâm Kyoto, tham quan:  

 Chùa Thanh Thủy (Kyomizu-dera) là một phần của Di sản văn hóa cố đô 

Kyoto theo UNESCO. Nơi có 3 dòng thác được tin là rất linh nghiệm về "trường 

thọ", "tình duyên", "học hành thành đạt", nếu người chiêm bái uống một ngụm 

nước ở một trong ba dòng nước trên thì điềm may sẽ đến.  

 Thưởng thức Kimono Show tại trung tâm Nishijin: Màn trình diễn trang phục 

bởi các cô gái Nhật duyên dáng, e ấp và đẹp thanh thoát trong trang phục truyền 

thống Nhật Bản.  

 Cầu Arashiyama Togetsuky nơi hai bên bờ cây hoa rực rỡ, dẫn Quý khách vào 

rừng tre Sagano 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 khung cảnh thơ 

mộng của rừng tre, với những cây tre thẳng tắp cao vút. Sự kết hợp của ánh sáng 

và bóng tối trên con đường món hàng trăm mét thanh bình này thật sự là một kỳ 

quan hấp dẫn mà ai cũng nên một lần thưởng ngoạn.  

 Đoàn dùng bữa tối (Buffet: Cua Nhật, Sushi, Sashimi, đồ nướng, salad, các loại bánh, 

đặc biệt uống beer, rượu sake, nước trái cây, nước ngọt… không giới hạn) và nhận 

phòng khách sạn nghỉ ngơi.  

 Khách sạn: HIKONE VIEW hoặc tương đương.  

NGÀY 03: SHIGA – FUKUI - KANAZAWA (Ăn sáng, trưa, tối) 

 Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, trả phòng và khởi hành đi Vương quốc Khủng 

long - Fukui. Đến nơi, đoàn tham quan:  

 Bảo tàng khủng long với cách bày trí sinh động để bất kì vị khách tham quan 

nào từ người lớn cho đến trẻ em đều có thể hiểu được một cách dễ dàng về quá 

trình tiến hóa lịch sử của địa cầu trong suốt 4,6 triệu năm. Điểm đặc biệt hấp dẫn 

du khách của bảo tàng là tạo ra không gian trưng bày một cách chân thật và sống 

động đưa du khách lạc vào vương quốc của những loài khủng long tiền sử với hơn 

40 bộ xương khủng long hóa thạch.  

 Ngôi Gia lam Eiheiji là ngôi chùa chính của trường phái Soto của Thiền tông, là 

ngôi chùa lớn nhất trong số các trường phái truyền thống của Thiền tông tại Nhật 

Bản. (Hoặc Takefu Knife Village làng nghề rèn kiếm với dày lịch sử và kinh nghiệm 

về chế tác các loại kiếm Samurai, dao, kéo…theo phương pháp truyền thống Nhật 

Bản) Sau bữa trưa, đoàn di chuyển về Kanazawa, tham quan ngắm cảnh hoa anh 

đào nở rộ tại:  



 

3 VIETNET TRAVEL 

 Lâu đài Kanazawa lãng mạn với những bức tường thành đá phủ màu rêu xanh 

khiến lâu đài càng thêm cổ kính. Những hào nước đào xung quanh lâu đài đã từng 

ngăn bước chân quân thù giờ thảnh thơi nằm đấy, lung linh soi bóng hoa anh đào. 

Được xây dựng với lối kiến trúc giống như những lâu đài cổ khác ở Nhật Bản, 

nhưng mái của lâu đài Kanazawa được bọc thêm một lớp chì bên ngoài khá độc 

đáo. Người ta nói lớp chì đó sẽ tan chảy khi quân thù dùng lửa đốt lâu đài và quân 

lính sẽ lấy chì đó bắn trả lại để giữ thành.  

 Vườn Kenrokuen, khu vườn cổ đẹp nhất Kanazawa và là một trong "ba khu 

vườn cảnh quan đẹp nhất" của Nhật Bản cùng với Kairakuen của Mito và Korakuen 

của Okayama. Công viên Kenrokuen có nhiều cây hoa, tạo cho vườn một vẻ ngoài 

khác biệt cho từng mùa. Cây anh đào thường nở xung quanh Kenrokuen có thể 

được tìm thấy dọc theo các suối thông qua phía đông bắc của vườn.  

 Sau bữa tối, đoàn được đưa về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. (Khách có thể tự 

deo đi bộ khám phá không gian cổ kính lãng mạn của khu phố cổ Higashi Chaya 15 

phút đi bộ từ KS). 

 Khách sạn: KKR HOTEL KANAZAWA hoặc tương đương.  

NGÀY 04: KANAZAWA – SHIRAKAWAKO – TAKAYAMA - NAGOYA (Ăn sáng, 

trưa, tối) 

 Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Đoàn khởi hành đi Shirakawago, tham 

quan:  

 Làng cổ Shirakawago - ngôi làng xinh như thế giới cổ tích ở Nhật: Được cho là 

ngôi làng cổ xưa nhất Nhật Bản. Ngôi làng nằm ở chân núi Haku-san, tỉnh Gifu, 

miền Trung Nhật Bản, được UNESCO công nhận là di sản văn thế giới năm 

1995. Tham quan làng cổ Shirakawa-go là một trong những điểm đến yêu thích 

đối với du khách bốn phương đến với Nhật Bản. Đây được biết đến là ngôi làng 

độc đáo nhất xứ sở hoa anh đào và là quê hương của mèo máy Doraemon.  

 Đoàn khởi hành về Takayama dùng cơm trưa và tiếp tục viếng thăm:  

 Làng cổ Takayama yên bình gói gọn trong vài con đường ngang dọc với những 

hàng quán rất Nhật xen nhau trên các con phố cổ xưa nho nhỏ.  

 Tuyến đường trải dài dọc theo dòng sông Yamazaki của Nagoya là một 

trong những điểm thuộc top 100 điểm ngắm hoa anh đào nổi bật nhất Nhật 

Bản, với hàng trăm cây anh đào được trồng khoảng 1km dọc theo bờ sông, tạo 

nên khung cảnh thơ mộng đầy tiên lãng.  

 Đoàn di chuyển về Nagoya, dùng cơm tối. Nhận phòng nghỉ ngơi.  

 Khách sạn: ROUTE INN GANTIA KOMAKI hoặc tương đương.  

NGÀY 05: NAGOYA – NARA – OSAKA – KANSAI (Ăn sáng, trưa, tối) 

 Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, trả phòng, khởi hành đi tham quan thành 

phố Nara với:  
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 Công viên Nara còn được gọi là công viên nai – với hơn 1,200 chú nai thả tự 

do trong khuôn viên. Quý khách có thể tự tay cho nai ăn.  

 Đền Todaiji – Ngôi đền bằng gỗ lớn nhất thế giới này là một trong những ngôi 

đền quan trọng nhất trong lịch sử Nhật Bản, xây dựng từ năm 752 nổi bật với đại 

sảnh là công trình bằng gỗ lớn nhất thế giới, nơi thờ bức tượng phật bằng đồng 

đen nặng 500 tấn cũng là một trong những kỷ lục thế giới.  

 Đoàn di chuyển về Osaka, sau bữa trưa, Quý khách tham quan:  

 Lâu đài Osaka – qua nhiều thăng trầm lịch sử, lâu đài hiện tại được xây dựng từ 

năm 1931, nổi tiếng với những bức tường hào sâu hút và bảo tàng lịch sử phía 

bên trong lâu đài.  

 Mua sắm đồ Nhật thoả thích tại khu phố Shinsabashi (thời trang Uniqlo, 

H&M, đồng hồ Nhật, túi xách, vali, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, bánh kẹo, 

quà lưu niệm…và đặc biệt thỏa thích khám phá và thưởng thức các món ăn tại 

phố ẩm thực Dotonburi (chi phí tự túc).  

 Ăn tối tại nhà hàng, về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.  

 Khách sạn: N’S GATE HOTEL KANSAI hoặc tương đương. 

NGÀY 06: KANSAI – TP HỒ CHÍ MINH (Ăn sáng, trưa, tối) 

 Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó sử dụng shuttle bus của khách sạn ra 
sân bay. 

 Quý khách làm thủ tục lên chuyến bay VJ829 lúc 09:30 khởi hành về TP HCM  
 13:40: Đến sân bay Tân Sơn Nhất, Quý khách làm thủ tục tái nhập cảnh và lấy lại 

hành lý. Kết thúc chương trình. 
 
CHI PHÍ BAO GỒM 

- Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn-Kansai-Sài Gòn (Hàng không Vietjet Air) bao 

gồm thuế. 

- 30kg hành lý ký gửi + 7kg hành lý xách tay 

- Visa đoàn nhập cảnh Nhật Bản 

- Khách sạn tiêu chuẩn 3* – 4*, phòng tiêu chuẩn (02 người/phòng, hướng dẫn 

viên ngủ cùng phòng với khách).  

- Xe máy lạnh du lịch phục vụ suốt tuyến tại Nhật Bản. 

- Hướng dẫn viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm 

- Các bữa ăn menu tiêu chuẩn như chương trình 

- Vé tham quan theo chương trình 

- Bảo hiểm du lịch quốc tế  

- Quà tặng du lịch  

 

CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM: 

- Hộ chiếu (phải còn hạn trên 6 tháng tính đến ngày kết thúc hành trình 

du lịch) 
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- Phụ phí phòng đơn (Nếu trường hợp lẻ nam/nữ hoặc khách có nhu cầu ở phòng 

riêng) 

- Chi phí cá nhân & chi phí khác (hành lý quá cước, điện thoại, giặt ủi…) không bao 

gồm trong chương trình. 

- Tiền Tip cho lái xe và HDV địa phương (5USD/ khách/ ngày) 

 

GIÁ TOUR TRẺ EM 

- Trẻ em từ 0 – dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn (Bé không có chế độ giường 

riêng & không có suất ăn)  

- Trẻ em 2- dưới 12 tuổi: 80% giá tour người lớn (Bé không có chế độ giường riêng) 

- Trẻ em 2- dưới 12 tuổi: 100% giá tour người lớn (Bé có chế độ giường riêng) 

- Trẻ em từ 12 tuổi: 100% giá tour người lớn 

 

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN 

- Đợt 1: Cọc 15,000,000 vnđ/ khách 

- Đợt 2: thanh toán phần còn lại ít nhất 14 ngày làm việc trước ngày khởi hành 

(không tính T7, Chủ Nhật và ngày lễ) 

- Quý khách đã có Visa (giảm 800,000 vnđ) 

 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR 

- Ngay sau khi đặt cọc hoặc trước ngày khởi hành 31 ngày làm việc: 30% giá tour 
- Trước khởi hành 30-15 ngày làm việc: 50% giá trị tour. 
- Trước khởi hành 14 ngày làm việc: 100% giá trị tour. 
- Trong trường hợp hủy tour sau khi đã được cấp Visa Nhật Bản, công ty du lịch có 

quyền hạn hủy bỏ Visa đã đươc cấp. 
- Việc hủy bỏ tour với công ty phải được thực hiện trực tiếp qua email, fax và phải 

được công ty xác nhận, hủy bỏ tour qua điện thoại không được chấp thuận.   

Lưu ý: Không tính ngày lễ và thứ bảy, chủ nhật. 

 

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC: 

- Quý khách từ 70 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận sức khỏe để đi du lịch 

nước ngoài do bác sĩ cấp và giấy cam kết sức khỏe với Công ty. Bất cứ sự cố nào 

xảy ra trên tour, VIETNET TRAVEL sẽ không chịu trách nhiệm. 

- Quý khách mang thai xin vui lòng báo cho Công ty khi đăng ký tour để được tư vấn 

thêm thông tin. Không nhận khách mang thai từ 7 tháng trở lên vì lí do an 

toàn cho khách. 

- Giá tour không bao gồm chi phí visa tái nhập vào Việt Nam đối với Việt kiều & Ngoại 

kiều. 

- Nếu khách là Việt kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour. 

- Thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi để phù hợp với tình hình khách 

quan (thời tiết, giao thông...) 
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- Giá chúng tôi đưa ra là giá trung bình áp dụng cho 01 khách lẻ ghép cho đoàn từ 25 

khách, trong trường hợp số lượng khách không đủ để khởi hành, VIETNET 

TRAVEL sẽ báo trước cho Quý khách trước tối thiểu 03 ngày tính từ ngày khởi hành 

và chuyển khách sang ngày khác gần nhất mà không phải bồi hoàn thêm bất cứ chi 

phí nào. 

- Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các 

khoản bao gồm cũng như không bao gồm trong chương trình, các điều kiện hủy 

tour trên biên nhận đóng tiền. Trong trường hợp Quý khách không trực tiếp đến 

đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ 

chương trình từ người đăng ký cho mình. 

- Do các chuyến bay phụ thuộc vào hãng hàng không nên trong một số trường hợp, 

giờ bay có thể được thay đổi mà không thông báo trước. 

- Giá tour du lịch nước ngoài bao gồm 2 phần: Giá tour và thuế hàng không (nếu có); 

thuế hàng không bao gồm thuế sân bay, phụ thu thuế xăng dầu, phí an ninh hàng 

không là khoản phí mà VIETNET TRAVEL thu hộ cho các hãng hàng không, khoản 

này thường có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) theo giá xăng dầu trên thế giới tại thời 

điểm xuất vé (thường từ 03 đến 05 ngày trước ngày khởi hành). 

-  VIETNET TRAVEL sẽ không chịu trách nhiệm về những khách hàng bị cơ quan 

quản lý nhà nước từ chối cho xuất cảnh hoặc cơ quan hữu quan của nước ngoài từ 

chối cho nhập cảnh. Mọi chi phí phát sinh từ việc từ chối này sẽ do khách hàng chi 

trả bao gồm cả chi phí hủy tour. 

- Trong trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, khủng 

bố, trì hoãn chuyến bay…, VIETNET TRAVEL có quyền thay đổi lịch trình hoặc hủy 

chuyến đi bất cứ lúc nào vì sự an toàn và thuận tiện cho khách hàng đồng thời sẽ 

thảo luận với các nhà cung cấp về các khoản phí tổn vượt ngoài chương trình với chi 

phí hợp lý nhất và thông báo lại với khách hàng. 

- Quý khách phải tuân thủ theo chương trình, không được tự ý tách đoàn. Nếu có yêu 

cầu thay đổi, quý khách vui lòng thông báo cho trưởng đoàn hoặc hướng dẫn viên. 

- VIETNET TRAVEL không chịu trách nhiệm pháp lý cũng như vật chất cá nhân của 

khách hàng trong suốt thời gian tham dự tour. Trong trường hợp khách hàng vi 

phạm các quy định của nước sở tại, quý khách hàng phải chịu trách nhiệm thanh 

toán tất cả các chi phí phát sinh do việc vi phạm gây ra. Trưởng đoàn chỉ có thể 

giúp quý khách giảm thiểu mức thiệt hại cho quý khách gây ra. 

 

Kính chúc quý khách một chuyến đi thú vị và bổ ích.  


