
  

  

 

  

   Khởi hành: Tối 05/03/2018  

Thông tin Chuyến bay dự kiến  
 1 JL  70L 05MAR 1 SGNHND SS1 2355 0655       

2 JL  79V 10MAR 6 HNDSGN SS1 0130 0550    

  

CHƯƠNG TRÌNH TOUR CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN  

NGÀY KHỞI HÀNH  (05/06) : SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT – SÂN BAY HANEDA  -/-/-  

21:00 Quý khách có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Trưởng đoàn hướng dẫn Quý khách làm thủ tục 

đón chuyến bay JL  70L (23:55 – 06:55) đi Haneda-Nhật Bản. Quý khách nghỉ đêm trên máy bay.  

NGÀY 1 (06/03) :SÂN BAY HANEDA –  NARITA - NHÀ MÁY NIHONICHI   -/T/C  

• 6h55 : Quý khách đáp tại sân bay quốc tế Haneda,  

• 8h30 : Đoàn di chuyển tham quan :  

• 10h00 : Chùa Narita San Shinshoji : là ngôi chùa thuộc tỉnh Chiba được xây dựng vào năm 940 

còn được gọi là ngôi chùa 1000 năm tuổi hiếm hoi còn lại ở Nhật và là nơi mà người Nhật thường 

đến để cầu nguyện.  

• 11h30 : Đoàn di chuyển đến nhà hàng Kikuya thưởng thức bữa trưa với món cơm lươn nổi tiếng  

• 13h30 : Nhà máy chế biến lươn Nhật trực thuộc công ty Nihonichi : thuộc thành phố Noda tỉnh 

Chiba,tại đây Quý khách có thể tham quan trực tiếp quy trình chế biến và sản xuất lươn, từ khâu 

phân loại sản phẩm đến sơ chế và đóng gói thành phẩm giao cho các nhà hàng,quán ăn,siêu 

thị...Ngoài lươn thì Nihonichi còn chế biến và sản xuất thịt gà với cùng 1 quy trình trên.  

                  Link website: http://www.nihonichi.jp/factory/index.html  

• 17h30 :  Đoàn di chuyển về trung tâm Tokyo dùng bữa tối Buffet thị nướng.  

• 20h00 : Check in khách sạn Shinjuku Washinton Hotel và nghỉ ngơi.  

  

  

NGÀY 2 (07/03): HỘI CHỢ THỰC PHẨM FOODEX JAPAN 2018  S/T/C  

• 7h00 : Ăn sáng tại khách sạn.  

• 9h00 :  Đoàn di chuyển tham quan:  

• 10h00 : Trung tâm triển lãm quốc tế Makuhari Messe là nơi tổ chức hội chợ quốc tế FOODEX  

2018 lớn nhất Nhật Bản cũng như tại Châu Á trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống thường niên từ  

ngày 06–09 /03/2018.Theo như thống kê của đơn vị tổ chức thì năm ngoái có khoảng 3.250 doanh 

nghiệp đến từ 83 nước và vùng lãnh thổ đã tham gia FOODEX 2017.Đây được xem là sự kiện lớn 

nhất và quan trọng hàng đầu đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất,kinh doanh 

http://www.nihonichi.jp/factory/index.html
http://www.nihonichi.jp/factory/index.html


  

  

thị trường đồ uống và thực phẩm tại Nhật Bản,tại đây các doanh nghiệp các nước có cơ hội quảng 

bá,giao lưu và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa thế mạnh của mình sang thị trường Nhật Bản.  

  

    Đoàn tự do tham quan các gian hàng trong khu vực hội chợ và tự túc ăn trưa tại đây.  

  

• 17h15 : Đoàn di chuyển đến nhà hàng thưởng thức Bufet lẩu Shabu Shabu nổi tiếng của Nhật.  

• 20h00 : Di chuyển về khách sạn Shinjuku Washinton Hotel và nghỉ ngơi.  

  

  

NGÀY 3 (08/03) :CÔNG TY THỦY SẢN  KOIHEI – KAWAGOE  KOEDO TOWN  S/T/C  

• 7h00 : Ăn sáng tại khách sạn,   

• 8h30 : Đoàn di chuyển tới khu vực tỉnh Saitama tham quan :  

• 10h00 : Khu vực nuôi trồng thủy sản tuần hoàn khép kín của công ty Koihei : được thành lập từ 

năm 1897 cho đến nay công ty Koihei tự hào là 1 trong những công ty lâu đời và nhiều kinh nghiệm 

trong việc kinh doanh mặt hàng thủy sản ở Nhật Bản.Nhằm đáp ứng nguồn thực phẩm thủy sản ngày 

càng tăng trong tương lai và cung cấp sản phẩm thủy sản chất lượng sạch thì Koihei đã áp dụng mô 

hình nuôi trồng khép kín bằng các công nghệ lọc nước tiên tiến nhất,tất cả mọi loại cá từ nước ngọt 

hay biển đều cũng có thể áp dụng để cho ra những sản phẩm chất lượng nhất từ mô hình này.Nhờ 

công nghệ nuôi trồng này mà không những khu vực nuôi trồng nguồn nước luôn luôn sạch mà chất 

thải từ thức ăn dư hay phân cá còn được tái chế và chuyển hóa thành phân bón cung cấp cho các nhà 

máy phân bón cho nghành nông nghiệp.  

           Link website : http://www.koihei.co.jp/farmingbusiness.html  

  

• 11h30 : Đoàn di chuyển đến khu vực Kawagoe   

• 13h00 : Đoàn dùng bữa trưa Set menu kiểu Nhật tại nhà hàng địa phương.  

• 14h15 : Khu phố cổ Kawagoe Koedo Town : Là khu phố cổ nằm cách trung tâm Tokyo khoảng 1 

tiếng và được xem là đại diện của Koedo.Điểm đặc trưng của khu phố này là những ngôi nhà kiểu 

Kura – Zukuri (nhà truyền thống từ thời xưa của Nhật) chạy dọc theo các con phố,đến đây du khách 

sẽ được trải nghiệm cảm giác như lạc bước vào thời kỳ cổ xưa ở Nhật. • 16h00 : Đoàn di chuyển về 

Tokyo và thưởng thức bữa tối kiểu Nhật (Enkai)  

• 20h00 : Di chuyển về khách sạn Shinjuku Washinton Hotel và nghỉ ngơi.  
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NGÀY 4 (09/03): HAMARIKYU GARDEN – TSUKIJI – AKIHABARA - ODAIBA  S/T/C  

• 7h00 : Ăn sáng tại khách sạn  

• 8h30 : Đoàn di chuyển đến khu vực Chuo tham quan:  

• 9h15 : Khu chợ cá Tsukiji : còn được gọi là khu bếp của Tokyo,với tổng diện tích trên 285,000m² 

thì chợ cá Tsukiji là khu chợ thuộc hàng lớn nhất thế giới nên số lượng thủy sản giao dịch mỗi ngày ở 

đây có thể lên đến 2000 tấn.Khoảng thời gian từ 6h đến 10h sáng là lúc chợ nhộn nhịp nhất nên bạn 

có thể mua được những thực phẩm tươi sống nhất từ các nhà quầy bán trong chợ.Ngoài ra bạn còn có 

thể thưởng thức những món hải sản tươi ngon được chế biến tại chỗ từ các hàng quán xung quanh 

khu chợ.  

• 10h30 :  Hamarikyu Garden : là khu vườn được xây dựng từ thời đại Edo với cảnh sắc tuyệt đẹp 

thay đổi theo mùa sẽ giúp bạn có được cảm giác thư thái và thanh bình.  

  

  
• 12h00 : Ăn trưa tại nhà hàng Sushi zanmai  

• 13h30 : Mua sắm tại trung tấm thương mại điện tử nổi tiếng Akihabara  

• 15h40 : Tự do khám phá đảo nhân tạo Odaiba nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp và 

đặc biệt là nơi sẽ tổ chức thế vận hội Tokyo 2020 sắp tới.  

  



  

  

  
  

  

  

• 18h30 : Đoàn thưởng thức bữa tối Buffet  tại khu vực Odaiba.  

• 20h30 : Đoàn di chuyển ra sân bay Haneda đón chuyến bay JL 79V (01:30 – 05:00) khởi hành lúc 

1h30 sáng 10/03 về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất -TP.HCM.  

  

                      Kết thúc hành trình và hẹn gặp lại Quý khách.  

  

Bảng giá (VNĐ)  

Số khách    10 khách trở lên  Phụ thu phòng đơn  

Giá (VND/khách)   48,000,000VND    4,000,000VND   

  

  

Giá Tour bao gồm:  

❖ Vé máy bay khứ hồi theo chương trình   

❖ Khách sạn 3 sao (phòng 2 hoặc 3 người)  

❖ Visa nhập cảnh Nhật Bản.  

❖ Các bữa ăn theo chương trình.  

❖ Phí tham quan vào cổng 1 lần theo chương trình  

❖ Xe máy lạnh đưa đón tham quan suốt tuyến.  

❖ Hướng dẫn viên theo từ Việt Nam , hỗ trợ dịch thuật Nhật- Việt trong toàn chuyến tham quan cho đoàn, 
không bao gồm dịch thuật trong Gian hàng hội chợ mỗi Doanh nghiệp, Hiệp hội sẽ tìm giúp phiên dịch viên theo gói 
yêu cầu riêng của DN.   

❖ Bảo hiểm du lịch toàn cầu trị giá  1.500.000.000VNĐ/khách/trường hợp.  

Giá Tour không bao gồm:  

❖ Hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng  

❖ Phụ thu phòng đơn (dành cho khách yêu cầu ở phòng đơn hoặc khách đi lẻ không ghép được phòng với 
khách khác)  

❖ Chi phí cá nhân: nước uống, giặt ủi, hành lý quá cước, điện thoại, chụp hình…  

❖ Tip cho hướng dẫn viên và tài xế (700yen/khách/ngày)  

 

❖  Các chi phí khác không nằm trong mục bao gồm  



  

  

Quy đinh đăng ký và thanh toán:  

❖ Đợt 1: Đặt cọc  20.000.000 vnđ/khách.  

❖ Đợt 2: Thanh toán số tiền còn lại trước ngày khởi hành ít nhất 3 ngày (Không tính thứ bảy,chủ nhật).  

Chi phí hủy tour:  

❖ Nếu hủy tour khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour, hủy vé máy bay theo điều khoản 

bên dưới:   Ngay sau khi đặt cọc tour và trước ngày khởi hành là 22 ngày:  Phí hủy là 

2.000.000 VNĐ  

❖ Trước ngày đi 15 -21 ngày:   Thanh toán 50% trên giá tour .  

❖ Trước ngày đi 8-14 ngày:  Thanh toán 70% trên giá tour .  

❖ Trước ngày đi 07 ngày:   Thanh toán 100% trên giá tour .  

❖ Trường hợp Quý khách bị từ chối visa, chi phí không hoàn lại là 3,000,000VNĐ  

 (Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy và chủ nhật)  

❖ Nếu hủy chuyến du lịch sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa:  Hiệp hội  có quyền hủy visa đã có 
của khách theo chung toàn đoàn.   

❖ Việc hủy bỏ tour với công ty phải được thông báo trực tiếp qua Fax, email và phải được Hiệp hội xác nhận. 

Việc hủy bỏ qua điện thoại không được chấp thuận.   

Các 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, Hiệp hội sẽ không chịu trách nhiệm.  

❖ Quý khách mang thai xin vui lòng báo cho Hiệp hội khi đăng ký tour để được tư vấn thêm thông tin. Không 
nhận khách mang thai từ 5 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.  

❖ Trường hợp quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, Hiệp hội sẽ không chịu trách 
nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.  

❖ 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…)  

❖ Hiệp hội sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm điểm tham quan trong các trường hợp xảy ra thiên tai, sự cố về 
an ninh, sự cố về hàng không,…  

❖ 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.  

 


