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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN HỘI CHỢ NGÀNH NHỰA NHẬT BẢN 

 

& THAM QUAN TOKYO - NÚI PHÚ SĨ – HITACHI - NIKKO 
(06 Ngày/05 Đêm) 
 

 

Ngày 01 (22/10/17): TPHCM – TOKYO 
 
- Khách tập trung tại phi trường làm thủ tục khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn 
Nhất đến TP. Tokyo (Thủ đô của Nhật Bản) trên chuyến bay JL070 lúc 23:25 - 
06:55 tới Tokyo (Ăn sáng và qua đêm trên máy bay). 

 
Ngày 02 (23/10/17): (ĂN TRƯA, TỐI) 

 
- 07:00: Tới Tokyo, làm thủ tục nhập cảnh Nhật. 

 
- Hướng dẫn viên địa phương đón đoàn đi tham 
quan thành phố mới Odaiba, chụp hình lưu niệm 
tượng Nữ Thần Tự Do được mô phỏng theo bản 
chính của Pháp nhân dịp tượng được triển lãm trong 
năm 1998 kỷ niệm mối quan hệ của hai quốc gia 
Nhật – Pháp, chụp hình tại cầu Cầu Vòng nối liền 
thành phố mới Odaiba và Tokyo. 
- Tham quan Cung Điện Hoàng Gia (Imperial Palace, nơi ở của Hoàng Gia 
Nhật) (phía ngoài). 
- Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. 
- Buổi chiều tham quan tòa nhà chính  phủ  Metropolitan Tower và lên tầng 
45 ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Tokyo. 
- Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi, sau đó đưa đoàn đi ăn tối. Quý khách 
tham quan khu mua sắm nổi tiếng Shinjuku sầm uất nhất Nhật Bản. 

 
Ngày 03 (24/10/17): TOKYO – HỘI CHỢ NGÀNH NHỰA (ĂN SÁNG, TỐI) 

 
- Hướng dẫn viên địa phương đón đoàn đi tham quan hội chợ ngành nhựa 
Nhật Bản – IPF 2017 (www.ipfjapan.jp/english)  được tổ chức 3 năm 1 lần. Đây là 
hội chợ uy tín trong ngành chuyên về các lĩnh vực máy móc thiết bị công nghệ 
cao, bao bì, nguyên phụ liệu, thiết bị phụ trợ, máy móc cũ ngành nhựa của Nhật. 
Chiều xe đón quý doanh nghiệp dùng cơm tối về khách sạn nghỉ ngơi. 

 
 
 



Ngày 04 (25/10/17): TOKYO - HỘI CHỢ NGÀNH NHỰA (ĂN SÁNG, 
TRƯA, TỐI). 
- 08:00: Ăn sáng tại khách sạn, xe đưa quý 
khách tiếp tục tham quan hội chợ ngành nhựa, 
quý doanh  nghiệp  làm việc đến trưa, xe đón 
đoàn. 
- Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. 
- Tham quan chùa Asakusa Kannon (ngôi 
chùa Phật giáo theo phong cách Trung Hoa cổ 
giữa Thủ đô Đông Kinh) và mua sắm quà lưu 
niệm tại phố Nakamise kế bên, chụp hình tại tòa 
tháp Sky Tree. 
- Tham quan và tự do mua sắm tại phố Ginza và phố điện tử Akihabara nổi 
tiếng của Tokyo. 
- Ăn tối tại nhà hàng địa phương, về khách sạn nghỉ ngơi (tại Tokyo) 

 
Ngày 05 (26/10/17): TOKYO – KAWAGUCHIKO – FUJI (ĂN SÁNG, 
TRƯA, TỐI). 
- 08:00: Ăn sáng tại khách sạn. 

- Xe đón đoàn khởi hành đi khu du lịch 
Kawaguchiko (91km = 02h00 bằng xe). 
- Khởi hành lên núi Phú Sĩ (biểu tượng của đất 
nước mặt trời mọc cao 3776m được Unesco công 
nhận là di sản thiên nhiên vào 2013). 
- Tham quan núi Phú Sĩ (nếu thời tiết cho phép, 
có thể lên đến trạm số 5 của núi). 
- Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. 
- Tham quan khu làng cổ Oshino Hakkai nằm dưới chân núi Phú Sĩ, ngôi làng 
được bảo tồn với những ngôi nhà cổ truyền thống văn hóa Nhật và từ đây có thể 
chụp hình toàn cảnh núi Phú Sĩ. 
- Về lại Tokyo ăn tối về khách sạn và nghỉ ngơi. 
Ngày 06 - 07 (27-28/10/17): TOKYO – HITACHI- TOKYO (ĂN SÁNG, 
TRƯA, TỐI). 

 
- 08:00: Ăn sáng tại khách sạn, trả phòng. 
- Khởi hành đi tham quan vùng Hitachi nổi tiếng  (2h00 xe) với những khu 
đồi hoa tuyệt đẹp vào tháng 10 hàng năm, tại đây quý khách sẽ được đắm chìm 
trong những cánh đồng hoa tươi thắm rực rở của loài hoa Kochia đặc trưng. 
- Ăn trưa tại nhà hàng địa phương 
- Sau đó đoàn khởi hành đi tham quan vùng Nikko 
- Tham quan ngôi đền Phật giáo Zen Rino-ji được xây dựng từ thế kỷ thứ 7 với 
tượng Phật Quan Âm nghìn tay dát vàng. 
- Tham quan ngôi đền thần đạo Futarasan Jinja với cây cầu gỗ được xem là 01 
trong 03 cây cầu đẹp nhất của Nhật. 
- Đưa đoàn đi ăn tối. Sau đó đưa đoàn đi tắm Onsen, 
- Sau đó đưa đoàn ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay JL079 lúc 01:25-
05:15 (28/10/2017) về TP.HCM, kết thúc chuyến đi.  


