
 

 

 
 

 

NHẬT BẢN 2020 

TOUR 6 NGÀY 5 ĐÊM 

 

 

NGÀY 1: TP. HCM – OSAKA/ NAGOYA   (Ăn sáng trên máy bay)  

21h30 hướng dẫn viên của Gonatour sẽ đón Quý khách tại ga đi Quốc tế, sân bay Tân Sơn 

Nhất. Làm thủ tục đáp chuyến bay VN320/ VN340 của hãng hàng không Vietnam Airlines 

khởi hành đi Osaka/ Nagoga Nhật Bản lúc 00h20. 

Đoàn nghỉ đêm & ăn sáng trên máy bay. 

NGÀY 2: OSAKA/ NAGOYA – KOBE                       (L, D) 

07h20/ 07h30 tới sân bay Kansai/ Chubu tại Osaka/ Nagoya, Quý khách làm thủ tục nhập cảnh 

vào Nhật Bản. Xe đưa Đoàn đi Kobe – thành phố cảng nổi tiếng của vùng Kansai, tham quan : 

Cầu cảng Kobe nổi tiếng với tháp cảng Kobe là một thiết kế rất độc đáo, hiếm có trên thế 

giới. 

Công viên Meriken là công viên quốc gia được xây dựng vào 1887. Ở bên trong và xung 

quanh công viên có nhiều công trình với kiến trúc độc đáo như Tháp Kobe, tượng cá chép 

khổng lồ "Fish Dance", "Bảo tàng hải dương Kobe". 

Quý khách dùng bữa trưa với đặc sản bò Kobe nổi tiếng. 

Quý khách về Osaka tham quan: 

Dạo bộ ở khu phố Dotonbori là thị trấn nằm dọc con sông Dotonbori – nổi tiếng là khu phố 

hào nhoáng và ăn chơi nhất tại Osaka. Dotonbori thu hút hàng triệu du khách mỗi năm với rất 

nhiều quán ăn, nhà hàng, club và các trung tâm mua sắm giải trí. 

Mua sắm tại Shinsaibashi 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. 

Quý khách dùng bữa tối và về khách sạn nhận phòng. Nghỉ đêm ở Osaka. 

NGÀY 3: OSAKA – KYOTO – NAGOYA                             (B, L, 

D) 

Quý khách dùng bữa sáng và làm thủ tục trả phòng, xe đưa Đoàn đi tham quan:  

Thành Osaka là tòa lâu đài được xây dựng từ thế kỉ XVI bởi Toyotomi Hideyoshi – người đầu 

tiên hoàn thành công cuộc thống nhất Nhật Bản. 

Xe khởi hành đi Kyoto – cố đô Nhật Bản, tham quan:  

Rừng tre Sagano được đánh giá là một trong những khu rừng đẹp nhất thế giới. Những âm 

thanh vi vu, trong trẻo mỗi khi có làn gió thổi qua được chính phủ Nhật Bản đưa vào danh 



 

 

 
 

 

sách “những âm thanh cần được giữ gìn” của nước này. Rừng tre Sagano đã đi vào bao áng 

thơ, tác phẩm nghệ thuật, hội họa trong và ngoài nước Nhật.  

Tản bộ ở khu phố cổ Arashiyama ngắm nhìn cầu Togetsukyo – một trong những cây cầu nổi 

tiếng nhất tại Nhật Bản, tồn tại như một biểu tượng của núi Arashiyama. 

Quý khách dùng bữa trưa. 

Chùa Thanh Thủy (Kiyomizu): là ngôi chùa nổi tiếng nhất ở cố đô Kyoto, là một hạng mục 

của di sản văn hóa cố đô Kyoto đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 

1994. 

Xe khởi hành đi Nagoya. 

Mua sắm tại Mitsui Outlet Park Nagashima là một trong những trung tâm mua sắm lớn 

nhất ở Nhật Bản với khoảng 240 cửa hàng với nhiều thương hiệu lớn trên thế giới. 

Quý khách dùng bữa tối và về khách sạn nhận phòng. Nghỉ đêm ở Nagoya. 

NGÀY 4: NAGOYA – YAMANASHI           (B, L, D) 

Quý khách dùng bữa sáng và làm thủ tục trả phòng, khởi hành đi Yamanashi khu du lịch và 

nghỉ dưỡng nổi tiếng của Nhật Bản. Trên đường đi Quý khách có cơ hội trải nghiệm 

Shinkansen tàu cao tốc an toàn nhất thế giới. 

Du thuyền trên hồ Kawaguchi là một trong Phú Sĩ ngũ hồ, hồ nước nằm trên miệng núi lửa 

trong vùng núi lửa Hakone. Hồ nằm cạnh núi Phú Sĩ là 1 điểm du lịch hấp dẫn khách của 

Nhật Bản. 

Tản bộ xung quanh khu vực hồ Kawaguchi chiêm ngưỡng cảnh sắc lá phong đỏ đan xen 

với màu vàng của lá Gingko (cây bạch quả). 

 

Quý khách dùng bữa trưa. 

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, số 8 八 đựợc 

biết như biểu tượng của Nhật Bản. Ngọn núi nổi tiếng nhất Nhật Bản này đã và đang tiếp tục 

là nguồn cảm hứng bất tận cho những nghệ sĩ, tác giả và khách du lịch.  

Tham quan làng văn hóa Oshino Hakkai được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế 

giới. Là ngôi làng cổ vẫn còn giữ được nét văn hóa xưa, cảnh đẹp, yên tĩnh và thanh bình nằm 

cạnh dưới chân núi Phú Sĩ.  

Quý khách về khách sạn nhận phòng và dùng bữa tối. 

Trải nghiệm tắm Onsen – một kiểu ôn tuyền thủy liệu pháp của người Nhật. Nghỉ đêm ở 

Yamanashi. 

NGÀY 05: YAMANASHI – TOKYO          (B, L, D) 

Quý khách dùng bữa sáng và làm thủ tục trả phòng, xe đưa Quý khách đi: 

Tham quan nhà vườn và hái trái cây Quý khách khởi hành đến Vườn Trái Cây - thưởng 

thức các loại trái cây sạch theo mùa (nho, dâu, cherry, đào, mận, lê v.v…) đặc biệt thơm 



 

 

 
 

 

ngọt và hoàn toàn sạch, không có hoá chất, Quý khách có thể thưởng thức trái cây thoải mái 

tại vườn ngay trên cây. 

 
 

Khởi hành về Tokyo thủ đô của Nhật Bản, trên đường đi Quý khách có trải nghiệm 

Shinkansen tàu cao tốc an toàn nhất thế giới. 

Đến Tokyo, Quý khách tham quan trải nghiệm cuộc sống dưới lòng đất tại Tokyo Station. 

Quảng trường Tokyo: Quý khách tản bộ dọc lối đi ngắm hàng cây Ginko và ngân hạnh đổi 

sắc lá vàng ươm vào mùa thu. 

Quý khách dùng bữa trưa. 

Đảo nhân tạo Odaiba – Đây là công trình “lấp biển” được xây dựng từ thời kỳ Edo, nằm ở 

vịnh Tokyo nối với trung tâm qua cây cầu Rainbow và nổi tiếng với Tượng Nữ thần Tự do. 

Quý khách tự do mua sắm tại các shopping mall. 

Tự do mua sắm ở khu phố điện tử Akihabara là khu phố điện tử hàng đầu thế giới, có 

nhiều mặt hàng điện tử phong phú, tập trung vào các cửa hàng điện tử gia dụng. 

 
Quý khách dùng bữa tối. Nghỉ đêm ở Tokyo. 

NGÀY 6: TOKYO – TP. HCM                (B, L) 

Quý khách dùng bữa sáng và làm thủ tục trả phòng, xe đưa Quý khách đi tham quan: 

Hoàng cung Nhật Bản (tham quan bên ngoài) hiện vẫn là nơi cư ngụ của Hoàng gia Nhật 

Bản.  



 

 

 
 

 

Tháp truyền hình Tokyo Sky Tree (chụp hình bên ngoài). 

Chùa Asakusa ngôi chùa được xây dựng vào năm 645 dành riêng cho việc thờ phụng Bồ Tát 

Quán Âm (Quán Thế Âm). Là ngôi chùa cổ nhất Tokyo. 

 
Tự do mua sắm tại khu phố Nakamise – một trong những khu phố mua sắm cổ nhất Nhật 

Bản có từ thời Edo với khoảng 90 hàng quán nối tiếp nhau hai bên đường. 

Quý khách dùng bữa trưa. 

12h30 xe đưa Quý khách ra sân bay Narita tiếp tục đáp chuyến bay VN303 về lại TP. HCM 

lúc 14h55. 19h45 về đến TP. HCM. Kết thúc chương trình Tour.  

Chương trình tour có thể thay đổi phù hợp với tình hình giao thông, thời tiết thực tế hoặc sự 

thay đổi lịch bay do hãng hàng không. Công ty được quyền thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ điểm 

tham quan nào có thể gây ảnh hưởng đến sự an toàn của Quý khách. 


