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Đêm đầu ra sân bay 3/06/2019:TP.HCM  OSAKA  
21:00 HDV

 
đón Quý khách tại cổng D2 sân bay quốc tế TÂN SƠN NHẤT làm thủ tục đi OSAKA trên 

chuyến bay VN340/  SGN-KIX/  00:25 – 07:35 +1. Quý khách nghỉ ngơi trên máy bay.  

 

Ngày 01: 4/6 OSAKA – NARA – OSAKA Ăn 3 bữa 
 

Sáng Đến sân bay OSAKA , HDV sẽ hướng dẫn Qúy khách nhận hành lý và làm thủ tục nhập cảnh  NHẬT 

BẢN. Sau đó, Đoàn bắt đầu chuyến tham quan đầu tiên: 
 Công viên Nara – Quý khách có d p chụp h nh với các chú nai, chú hươu đư c nu i thả t  nhiên, hoang 

d . 

 Đền thờ Todaiji - Quần thể kiến trúc gỗ lớn nhất thế giới và là một trong những trung tâm dạy Đạo Phật 

phái Hoa Nghiêm tông ở Nhật Bản. 

   Qúy khách tiếp tục tham quan     p ố S  n         - là khu phố nổi tiếng ở thành phố Osaka, đư c 

xem như là một thiên đường mua sắm dài vô tận. Nơi đây có nhiều cửa hiệu độc lập hay những chuỗi cửa 

hàng cùng hàng loạt nhà hàng lớn.  

NHẬT BẢN - Nếu bạn càng lưu lại lâu tại Nhật Bản, cách nhìn của bạn 

về mảnh đất này sẽ càng thay đổi. Đến một lúc nào đó, bạn quay nhìn lại 

và nhận ra rằng, một đất nước Nhật đ  từng rất khác biệt, xa lạ, nay trở 

nên thân quen, ấm áp trong từng ý ng ĩ… Hãy cùng H&H 

TRAVEL cảm nhận vẻ đẹp tại “Đất nƣớc mặt trời mọc” x n  đẹp 

này nhé !!! 

 

Khởi hành: 4/06/2019 

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm 



Tối  e và     đưa đoàn d ng bữa tối tại nhà hàng đ a phương. Sau đó đoàn di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi. 

Quý khách t  do tham gia những hoạt động về đêm  s i động của Osaka. 

 

Ngày 02: 5/6 OSAKA - KOBE – OSAKA Ăn 3 bữa 
 

Sáng: Sau khi dùng bữa sáng, Qúy khách khởi hành tham quan: 

- Tham quan thành phố Kobe , Thành phố Kobe là trung tâm hành chính của tỉnh Hyogo, Nhật Bản và nằm 

trên đảo Honshu. Thành phố cảng này cùng với Yokohama, Osaka, Nagoya, Fukuoka và Tokyo tạo thành 

hệ thống các cảng biển chính của đất nước Nhật Bản. Trong lịch sử, có một thời gian ngắn Kobe đã từng 

là thủ đô của Nhật Bản, từ tháng 6 năm 1180 đến tháng 11 năm 1180 vào thời kỳ Heian 

- Dùng bữa trưa với món bò Kobe nổi tiếng 

- Bảo tàng Nhà máy rượu Sake ,tham quan bảo tàng rượu sake và tìm hiểu cách nấu loại rượu nổi tiếng 

của Nhật Bản. 

- Lâu đài Osaka , điểm đến nổi tiếng nhất của thành phố Osaka, được xây dựng trên nền hai bệ đá cao, bao 

quanh bởi hai hào sâu, dùng để bảo vệ người trong thành trước 

Tối  e và     đưa đoàn d ng bữa tối tại nhà hàng đ a phương. Sau đó đoàn di chuyển về khách sạn nghỉ 

ngơi. Quý khách t  do tham gia những hoạt động về đêm  s i động của Osaka. 

 

Ngày 03:6/6 OSAKA –   KAKEGAWA Ăn 3  ữa 

 

Sáng Quý khách d ng điểm tâm sáng tại khách sạn. Sau đó làm thủ tục trả phòng.  

   Kinkakuji – hay c n g i là   Ng i đền vàng  ban đầu là một khu nhà nghỉ của tướng Ashikaga, tổng tư 

lệnh dưới thời Muromachi (1336 – 1573). Sau khi ông chết, ngôi nhà trở thành một ng i đền đư c dát 

toàn vàng lá. Ng i đền b  phá hủy vào năm 1950 và đư c khôi phục lại vào năm 1955.  u khách sẽ có 

d p tìm hiểu về nền văn hóa r c rỡ thời Muromachi, cùng với những thiết kế kiến trúc rất độc đáo của 

người Nhật. 

   Xem Nishijin Kimono show. 

Trƣ      e và     đưa Đoàn đi d ng bữa trưa tại nhà hàng đ a phương, Qúy khách nghỉ ngơi tại chỗ. 

 Tham quan Rừng tre Sagano nằm ở Arashiyama , con đường xuyên 

rừng trúc – Tại nơi đây, du khách sẽ đư c trải nghiệm và thăm 

quan về cuộc sống truyền thống của nước Nhật với những khu 

vườn tre xanh tươi, một điểm tuyệt đẹp để quý khách có thể lưu 

lại những bức ảnh tại đây Đoàn d  c  yển về Kakegawa, Qúy 

k ác  đƣợc trải nghiệm di chuyển bằng p ƣơng t ện tàu cao 

tốc Shinkansen. 
 

Sau bữa tối, Quý khách sẽ có cơ hội tắm ONSEN – nơi mà người 

Nhật nói rằng  một lần tắm ONSEN sẽ trẻ lại đư c 3 năm . 
 

Ngày 04: 7/6 KAKEGAWA – FUJI -TOKYO Ăn 3  ữa 
 

Sáng   ng điểm tâm sáng và làm thủ tục trả phòng.  

   Tham quan vườn trái cây dưới chân núi phú sĩ t y theo m a. 

 Nú  P ú Sĩ (Trạm 5 trong điều kiện thời tiết tốt). Ng n núi nổi tiếng này vẫn luôn là nguồn cảm hứng 

bất tận cho những nghệ sĩ, tác giả và khách du l ch.   ng bữa trưa tại nhà hàng đ a phương. 

   Làng văn  ó  O   no H kk   là ngôi làng cổ nằm yên b nh 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. 

Chiều Đoàn tiếp tục di chuyển về TOKYO. Xe đưa Đoàn đi ăn tối trước khi về khách sạn nhận ph ng nghỉ ngơi 

hoặc khám phá thành phố TOKYO về đêm. 
 

  

Ngày 05:8/6 TOKYO – CHÙA ASAKUSA – HOÀNG CUNG Ăn 3 bữa 
Sáng  Quý khách ăn sáng tại khách sạn, sau đó lên xe đi tham quan: 



 Hoàng c ng Hoàng     N ật Bản Hoàng cung Nhật Bản nằm ở quận Chiyoda, Tokyo, với hơn 1000 

năm l ch sử, cung điện Kōkyo hiện vẫn là nơi ở của nhiều thế hệ Thiên Hoàng Nhật Bản. 

 Chùa Asakusa Kannon hay còn g i là Sensō-ji là một ngôi chùa cổ nằm ở Asakusa, Taito, Tokyo, Nhật 

Bản. Có thể nói đây là ng i ch a cổ nhất, quan tr ng nhất Nhật Bản 

Xe và HDV đƣ  Qúy k ác  d ng  ữ  trƣ  tạ  n à  àng đị  p ƣơng.   
 Mua sắm tại Ginza Akibahara là khu phố điện tử hàng đầu thế giới ai ai cũng biết. Akahibara có nhiều 

mặt hàng điện tử, điện gia dụng phong phú với giá c c rẻ. 

 Tham quan Tokyo Skytree – Tháp truyền hình cao nhất thế giới, Điểm nổi bật của Tokyo Skytree là hai 

đài quan sát với tầm nhìn ngoạn mục bao quát khắp Tokyo (bao gồm vé tham quan) 

 C ng v ên       ển Od     - là h n đảo nhân tạo khá lớn của Nhật Bản nằm trong khu v c v nh Tokyo, 

đư c xem là trung tâm du l ch nổi tiếng hằng năm thu hút rất đ ng du khách đến tham quan. 

 e đưa Đoàn đi ăn tối trước khi về khách sạn nhận ph ng nghỉ ngơi hoặc khám phá thành phố TOKYO về 

đêm. 
 

Ngày 06:9/6 NARITA  TP.HCM Ăn sáng, Trƣ  
 

Sáng    Quý khách d ng điểm tâm sáng, làm thủ tục trả phòng.  T  do tham quan mua sắm tại Aeon Mall –  à 

trung tâm mua sắm nằm ở thành phố Narita, thuộc tỉnh Chiba.  à nơi thu hút nhiều khách hàng đến mua 

sắm v  giá cả phải chăng. Quý khách ăn trưa tại Aeon mall, Đến giờ hẹn, xe đưa Đoàn ra sân bay 

NARITA, đáp chuyến bay VN303/ NRT-SGN/ 15:h25 – 19:25 về sân bay TÂN SƠN NHẤT. Đến nơi, 

HDV chia tay khách, kết thúc chuyến tham quan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  IÁ TOUR BAO  ỒM: 

  é máy bay khứ hồi  SGN – KIX/NRT  – SGN  của  VIETNAM AIRLINES. 

  isa nhập cảnh NHẬT BẢN.  

  HÁCH SẠN 3,  2 KHÁCH/ PHÒNG (trường h p 3 khách/ ph ng v  lý do giới tính) 

  é vào cửa các điểm tham quan 1 lần và ăn uống theo chương tr nh. 

  e   t  có máy lạnh đưa đón tham quan suốt tuyển. 

 Tất cả các k ác  đ  to r đề  đƣợc m   Bảo   ểm d  lịc  toàn cầ  trị g á 2.000.000.000 

VNĐ/k ác /trƣờng  ợp 

  ướng dẫn viên phục vụ suốt tuyến. 

 Tiền tips cho hướng dẫn viên và tài xế đ a phương:  160.000 VNĐ / k ác  / ngày. 

*  IÁ TOUR  HÔN  BAO  ỒM: 

  ộ Chiếu (c n giá tr  ít nhất 6 tháng). 

 Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi, nước uống trong ph ng khách.sạn, lệ phí máy ảnh + camera. 

 Hành lý quá cước (tối đa cho 1 khách là 40kgs)  

 Phụ thu ph ng đơn( dành cho khách yêu cầu ở ph ng đơn). 

  ệ phí  ISA tái nhập  IỆTNAM (khách  iệt kiều, Nước ngoài): 1.250.000 VNĐ  / k ác  

 

 

GIÁ TOUR CHO 01 KHÁCH (Đơn g á:VNĐ) 

N ƢỜI LỚN 

Từ 12 tuổi trở lên 
TREÛ EM 

Töø 02 11 tuoåi 

TREÛ EM 

Döôùi 02 tuoåi 

37.500.000 
34.988.000 13.588.000 

NGỦ CHUNG  IƢỜN  N ƢỜI LỚN 

*** Phụ thu ph ng đơn : VNĐ / k ác   

Do điều kiện khách quan bất khả kháng tại các điểm đến (trục trặc hàng không, thiên tai, an ninh 

chính trị…) thứ tự các điểm tham quan trong chương trình của Quý  khách có thể phải thay đổi 

cho phù hợp. Tuy nhiên, tổng số điểm tham quan & điểm đến vẫn đảm bảo đầy đủ cho quý khách 

theo đúng chương trình tour mà  H&H TRAVEL ® đã chào bán! 

 



 

 

 
   

                                                                   
 

      

 

 

 

 

 

 

 

THÔN  TIN CẦN THIẾT ĐIỀN ĐƠN XIN VISA NHẬT  
1.    và tên: .........................................................................................................................  
 

2. Sinh ngày .............  tháng  ...................  năm .................... Nơi sinh:  
 

3. Số hộ chiếu: .......................................... Nơi cấp: .............................................................  
 

     Ngày cấp: ............................................. Ngày hết hạn:.....................................................  
 

4. Nghề nghiệp: .............. Chức danh: .............................. Thời gian làm việc: ....................  
 

5. Tên công ty: ......................................................................................................................  
 

     Tên tiếng Anh (Nếu có):  .................................................................................................  
 

     Đ a chỉ c ng ty: .................................................................... ĐT cơ quan:.......................  
 

     Số fax:  ....................... E-mail:  .........................................  i động:  ...............................   
 

6. T nh trạng h n nhân:  .......................................................................................................  
 

        tên chồng/v : ...................................... Sinh ngày  ......... tháng  ........ năm ..................  
 

7. Có ở nước nào trong 5 năm qua ngoài  iệt Nam trong 3 tháng liên tiếp:  
 

8. Đ a chỉ nhà: ......................................................................................................................  
 

   Số điện thoại: ..............................................................  
 

9.    tên Cha: ..................................................    tên Mẹ: ...............................................  

 

Ghi chú: Anh (Ch ) vui l ng điền đầy đủ và gửi cho H&H TRAVEL ® những th ng tin 

này để tiện cho việc điền đơn xin visa. 

                                                                                          Ngƣờ  k    ký & g   rõ Họ tên 

 

THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH  NHẬT BẢN 
*V    NHẬT BẢN cần tố  t  ể  14 ngày làm v ệc, vì t ế Quý k ác  v   lòng đăng ký trƣớc 15 ngày 

(k  ng tín  t ứ 7 & C ủ N ật). 

1. Ký tên vào đơn xin cấp visa & vào hộ chiếu của Quý khách. Mẫu đơn  H&H TRAVELsẽ cung cấp .  

2. Nộp 2  ảnh mới chụp h nh 4 x 6 ph ng màu trắng  
3.  ộ chiếu c n hạn sử dụng trước 6 tháng so với ngày khởi hành . Trong trƣờng  ợp Q ý k ác  đ  

từng đ  một  ố nƣớc n ƣ : C â  Â , Mỹ, N ật, Hàn Q ốc, Úc… x n đín  kèm  ộ c  ế  cũ  

  

4. Tất cả những giấy tờ trên sẽ đư c  H&H TRAVEL   d ch sang tiếng Anh, nên rất mong các anh ch  

hỗ tr  và gửi hồ sơ sớm cho  H&H TRAVEL 

M i thắc mắc về thủ tục  xin visa trên, xin Quý Anh, Ch  vui l ng liên hệ C ng ty  u l ch   H&H 

TRAVEL .


