
 

CUNG ĐƯỜNG VÀNG  
MÙA THU NHẬT BẢN 

TOKYO - NIKKO - PHÚ SĨ - NAGOYA - OSAKA - KYOTO - NARA 
- KOBE - HIMEJI - HIROSHIMA 

 
ĐÊM 0 : SGN - TOKYO 

Tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ đón chuyến bay sang TOKYO (bay thẳng Vietjet hoặc quá cảnh Đài 
Bắc,Hongkong,Sing...) 

  
  

NGÀY 1 : TOKYO - SHIBUYA - SENSO JI - Hoàng Cung TOKYO 

Đến Tokyo nhập cảnh sau đó  đoàn ăn sáng sau đó tham 
quan Thành phố Tokyo. 
 
Shibuya: ngã 4 nhộn nhịp thế giới cứ trung bình 2p có khoảng 
1000-2500 người di chuyển qua lại tại đây với nhiều cửa hàng 
hiệu sang trọng ,tại Shibuya có 1 bức tượng của chú chó 
Hachiko trung thành chờ đợi chủ nhân đến chết. 
Sau đó doàn di chuyển và tham quan Sensoji, chụp hình 
check in với tháp TOKYO. 
 
Sensoji là ngôi chùa cổ nhất tsij Tokyo được xây dựng từ 
năm 628,đến với Tokyo du khách nào cũng nên viếng thăm 
biểu tưởng lịch sử của Tokyo,2 bên đường vào chánh điện 
Asakusa được bày bán những đồ lưu niệm thủ công mỹ nghệ 
khá tinh xảo, cạnh đó là tháp truyền hình Tokyo  cao 634m là 
toà tháp cao nhất Thế Giới,điểm check in khá nởi tiếng của 
thành phố Tokyo năng động và sầm uất. 

Sau đó đoàn ăn trưa và di chuyển sang tham quan Ueno đây 
là công viên trung tâm của Tokyo khá rộng lớn với diện tích 
hơn 120 ha,bao gồm nhiều cụm quần thể nằm trong đây như: 
bảo tàng quốc gia,đền chùa,sở thú... 
 
Đoàn về homestay nhận phòng và nghỉ nghơi sau 1 ngày dài 
mệt mỏi,buổi tối xe chở đoàn tham quan Tokyo về đêm dạo 
các phố mua sắm sầm uất Ginza,Akibahara.... 
tối về lại khách sạn nghỉ nghơi. 



 

  

NGÀY 2: NIKKO - HỒ CHUZENJI - THÁC KEGON - TOSHOGU 

Sau khi ăn sáng đoàn khởi hành tham quan Nikko : 
tận mắt chiêm ngưỡng vùng nông thôn đẹp nhất để ngắm lá 
đỏ tại khu vực Kanto, những ngôi đền linh thiêng và những 
ngôi đền tuyệt đẹp khi bạn khám phá khu vực với một hướng 
dẫn viên thành thạo. 

Ghé thăm Đền Toshogu, một Di sản Thế giới được UNESCO 
công nhận dành riêng cho việc thờ cúng Thần đạo và nghe về 
lịch sử hấp dẫn của công trình kiến trúc. Chọn nâng cấp để 
thỏa mãn khẩu vị của bạn với bữa trưa truyền thống của du 
lịch Nhật Bản, và sau đó thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên của Hồ 
Chuzenji và Thác Kegon. Ngắm nhìn những tác phẩm chạm 
khắc gỗ ấn tượng và cấu trúc trang trí công phu của Đền 
Toshogu, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. 
 
Buổi tối về lại Tokyo tự do nghỉ nghơi. 

  
 

  



 

Ngày 3 : Núi Phú Sĩ - làng cổ Oshino Hakkai - Hồ Kawaguchi Ko 

Sáng: đoàn săn sáng sau đó trả phòng di chuyển đi tham 
quan Núi Phú Sĩ.đến chân núi Hakone đoàn chụp hình check-
in Núi Phú Sĩ từ xa(do núi Phú Sĩ chỉ được leo lên núi thma 
quan tháng 7-8 hằng năm và khá khắ nghiệt về địa hình). 
 
Sau đó đoàn ăn trưa và tiếp tục tham quan Oshino Hakkai 
làng cổ dưới chân núi Phú Sĩ,Vào những ngày quang đãng, vị 
trí của làng Oshino Hakkai cũng là nơi đặc biệt để nhìn ngắm 
chiếc mũ kiêu hãnh màu tuyết trắng trên đỉnh Phú Sĩ sơn. 
Đúng tính cách ngăn nắp và quy chuẩn của người Nhật, quần 
thể Oshino Hakkai được quy hoạch hoàn hảo, toàn bộ vẻ đẹp 
của ngôi làng dịu dàng tỏa ra từ những mảnh vườn trồng rau, 
ngô, chè xanh non cho đến luống hoa cải vàng ruộm khu 
vườn bonsai tuyệt tác bao quanh làng. Chúng tôi thư thả dạo 
bộ trên con đường đất nhỏ ngoằn nghèo ken dày các bức 
tường tạo bởi những bụi thông xanh thẫm và luống hoa đủ 
màu sắc. Bất ngờ một khung cảnh đẹp như tranh vẽ hiện ra 
phía cuối đường: hồ nước màu xanh ngọc bích ẩn hiện giữa 
vành cỏ xanh mướt, xa xa bóng cây cổ thụ xèo tán rộng soi 
mình xuống hồ nước tĩnh lặng. 

 Sau đó di chuyển tham quanHồ Kawaguchi là một trong 
năm hồ của núi Phú Sĩ, ngũ hồ nằm Fujisanroku hướng 
phía Yamanashi-ken, nằm trong hệ thống “Phú Sĩ Ngũ 
Hồ”. Với tuyến ven bờ dài nhất ở vị trí cao nhất cùng với 
diện tích đứng thứ hai và độ sâu vị trí thứ ba, được ghi 
nhận vào Di sản thế giới. Nó như là bước khởi đầu để hồ 
Kawaguchi từng bước từng bước khẳng định mình. Vào 
các mùa, hồ Kawaguchi như một cô gái yêu kiều sắm 
những bọ xiêm y rực rõ dành riêng cho mình. 
 
Đoàn di chuyển về khách sạn nhận phòng nghỉ nghơi tận 
hưởng không khí cực trong làng của Phú Sĩ. 

  

NGÀY 4 : NAGOYA - TOKUGAWAEN - ASTUTA JINGU - OSAKA 

Sau khi ăn sáng đoàn trả phòng di chuyển đến Nagoya,đến 
Nagoya đoàn tham quan Tokugawaen đây là gia tộc lớn, năm 
Gia tộc Tokugawa thống trị Nhật Bản trong khoảng 250 năm, 
bắt đầu từ thời kỳ nội chiến cách đây 400 năm.  
 
"Tokugawaen" là khu vườn được sửa lại từ khu vườn của 
Daimyo gia tộc Owari Tokugawa đã được xây dựng tại 
Nagoya ngày nay bởi Daimyo trực hệ.  
 
Khu vườn này có sự hài hoà giữa thiên nhiên và vẻ đẹp kiến 
trúc, được bài trí những tảng đó lớn nhỏ khác nhau, có dòng 
sông nhỏ,...thể hiện phong cảnh thiên nhiên của khu vực này. 
Ở đây còn có nhà hàng, quán cafe được đưa về và cải tạo lại 
từ các toà nhà vào thời kỳ Meiji,  có thể vừa ngắm cảnh trong 
khu vườn, vừa thưởng thức bữa ăn. 

Đoàn ăn trưa và tham quan tiếp "Atsuta Jingu" thường được 
người dân địa phương gọi là "Atsutasan". Đây là ngôi đền có 
lịch sử đến 1900 năm, hiện đang thờ thanh kiếm thần 
"Kusanagi no Mitsurugi" là 1 trong 3 báu vật thần thánh 
Khuôn viên đền rất rộng. Trong khuôn viên còn có đến mấy 
ngôi đền nhỏ, bảo tàng lưu giữ bảo vật và cả quán ăn nơi có 
thể thưởng thức món ăn đặc sản của Nagoya "Kishimen" Đi 
dạo trên con đường dẫn vào đền với hàng cây hơn 1000 năm 
tuổi, chắc chắn các bạn sẽ cảm nhận được không khí khác 
thường chỉ có tại đây. 
 
Đoàn di chuyển về Osaka nhận phòng ăn tối và nghỉ nghơi. 



 

  

NGÀY 5 : OSAKA - VƯƠNG ĐƯỜNG PHẬT GIÁO - SHINSHAI BASHI 

Sáng sau khi ăn sáng đoàn khởi hành đi tham quan Vương 
Đường Phật Giáo Vương Đường Phật Giáo có tên chính xác là 
Niệm Phật Tông Tam Bảo Sơn Vô Lượng Thọ Tự, trực thuộc 
Dung Thông Niệm Phật Tông, tông phái lấy Đức Phật A Di Đà 
làm Đức Giáo Chủ. Tự viện tọa lạc ở trung tâm Nhật Bản với 
200ha đất được vây bọc chung quanh bởi 8 ngọn núi, tượng 
trưng cho hoa sen 8 cánh. Theo huyền thoại, vùng đất này đã 
có thời được gọi là Thung lũng Mãng xà vương (Vua rắn - 
Mamushi-dani).  

Chiều đoàn về lại Osaka :tham quan khu phố mua sắm nhộn 
nhịp Shinshai Bashi là biểu tượng sầm uất của Osaka. 
 
Tối về lại homestay nghỉ nghơi. 

  

NGÀY 6 : CHÙA VÀNG - CHÙA THANH THUỶ - HOÀNG CUNG KYOTO - ĐỀN 
NGHÌN CỔNG 

 Sáng: ăn sáng tại homestay. 
 
 Sau đó đoàn khởi hành đi Tham quan Chùa Thanh Thủy – 
một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Cố đô Kyoto. Chùa 
nổi tiếng với ba ngọn thác là “Học hành, Trường thọ và Tình 
duyên” được cho là sẽ ban phúc cho những ai uống nước ở 
một trong ba ngọn thác này. Ngoài ra, khung cảnh tuyệt vời 
khi nhìn từ chùa cũng là một trong những điểm thu hút khách 
du lịch. Tất cả cảnh sắc của Cố đô được thu gọn lại như một 
bức tranh lung linh tuyệt mĩ. 
 
Đền thờ Fushimi Inari: một đền thờ Thần đạo vô cùng nổi 
tiếng ở Nhật, với hơn một ngàn năm lịch sử và trải rộng trên 
núi Inari. Ngoài sự linh ứng với những lời cầu khấn, Fushimi 
Inari còn nổi tiếng với hàng ngàn cổng Torii đỏ tươi dẫn lối 
vào khuôn viên đền. 

Trưa: đoàn dùng cơm trưa tại Cố đô Kyoto xinh đẹp sau đó 
khởi hành tham quan hoàng cung Kyoto với vẻ đẹp  của vườn 
thượng uyển và hoàng cung Kyoto thường được xem là một 
nhưng vườn thượng uyển đẹp nhất tại Nhật, là toàn thể khu 
vườn lớn bao quanh hoàng cung và tổng thể toàn bộ công 
trình kiến trúc nối tiếp nhau, tiêu biểu là "Shishinden" - chánh 
điện của hoàng cung. 
 
Sau đó đoàn di chuyển qua tham quan chùa Vàng Kinkaku-ji 
là ngôi chùa thuộc phái Shokoku-ji thuộc dòng Lâm Tế tông, 
tên chính thức là Rokuon-ji. Vốn là nơi nghỉ dưỡng trên núi 
được Ashikaga Yoshimitsu, shogun đời thứ 3 của Mạc phủ 
Muromachi cho xây dựng vào năm 1397, về sau thành thiền 
tự và trở nên nổi tiếng với Xá lợi điện "Kinkaku" tỏa ánh vàng 
lấp lánh. Ngôi chùa được chỉ định là di sản văn hóa thế giới. 
 
Tối: ăn tối về khách sạn nghĩ ngơi. 



 

  

NGÀY 7 : KURASHIKI - HIMEJI JO 

Sau khi ăn sáng đoàn khởi hành đi Kurashiki: là thành phố 
yên bình và thơ mộng nhất Nhật Bản Cảnh quan thị trấn 
Kurashiki Bikan tiếng với những bức tường trắng đặc trưng 
của Nhật Bản và những cây liễu dọc bờ sông Kurashiki, đã 
được công nhận là Khu bảo tồn quan trọng cho các nhóm 
công trình truyền thống. Ngoài ra, nơi đây cũng được chọn là 
Khu phố buôn bán đẹp nhất ở Nhật Bản. Đặc biệt, vẻ đẹp của 
những con phố với tường trắng kominka (nhà truyền thống) 
cũng đã được trao 2 sao trong Sách Michelin Green Guide 
Japan. 
 
Thị trấn này sở hữu nhiều công trình văn hóa, bao gồm: Bảo 
tàng Nghệ thuật Ohara và bộ sưu tập các kiệt tác quốc tế; 
Quảng trường Kurashiki Ivy bằng gạch đỏ tái hiện của nhà 
máy dệt từng là đại diện của Kurashiki được xây dựng trên 
địa điểm của nhà máy cũ; Bảo tàng Thủ công dân gian 
Kurashiki với khoảng 700 món đồ thủ công và Bảo tàng Khảo 
cổ học Kurashiki. Những công trình văn hóa này mang đậm 
sự kết hợp giữa phong cách Tây Âu với phong cách Nhật 
Bản. 

Buổi chiều đoàn tham quan thành Himeji còn có cái tên là 
“White Heron” (Diệc Trắng) bởi người Nhật cho rằng, hình 
tượng con diệc trắng – một loài chim cao quý, tượng trưng 
cho sự thanh khiết cao thượng của người quân tử. Thành 
Himeji cùng với thành Matsumoto và thành Kumamoto hợp 
thành cái gọi là “Ba tòa thành quý của quốc gia (tam đại 
quốc bảo thành) của Nhật Bản. Trong ba thành, thì Himeji nổi 
tiếng nhất.Là dinh thụe của gia tộc Honda đồ xộ của Nhật. 
 
Buổi tối về lại Osaka tự do nghỉ nghơi. 

  

  



 

NGÀY 8 : NARA - KOBE 

Ăn sáng tại khách sạn sau đó tham quan Nara. 
 
Thành phố Nara từng là khu vực trung tâm của nước Nhật với 
cái tên Heijo-kyo trong suốt 74 năm kể từ năm 710, là cái nôi 
nuôi dưỡng nền văn hóa Tenpyo. Đền Kasuga-jinja, chùa 
Kofuku-ji, chùa Todai-ji (di sản thế giới Unesco)...đã được xây 
dựng hoặc di dời đến Nara trong thời gian này. Bên cạnh các 
đền thờ, tự viện đó thì nơi đây còn có công viên Nara - một 
công viên lịch sử độc đáo không nơi nào có, có sự kết hợp 
hài hòa giữa vẻ đẹp của thiên nhiên tươi xanh đặc trưng lớn 
nhất của công viên Nara là những chú hươu lang thang tự do 
trong  công viên. 

Đoàn ăn trưa sau đó di chuyển qua Kobe Tháp cảng Kobe là 
nơi tuyệt vời nếu bạn muốn ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, 
đường chân trời và cảng Rokko. Tòa tháp cao 108 mét có 
cấu trúc dạng ống độc đáo. Khi đêm về, toàn bộ ngọn tháp 
được thắp sáng bằng đèn LED, tạo ra một quang cảnh lung 
linh, huyền ảo. 
 
Đoàn di chuyển tham quan và tắm suối nước nóng cổ hơn 
1000 năm tuổi tại Arima onsen ngâm mình trong làn nước 
tuyệt vời thưởng thực trãi nghiệm đáng quý tại đây bí quyết 
để cơ thể luôn khoẻ mạnh của người Nhật 
Tối về lại khách sạn tự do nghỉ nghơi. 

  

NGÀY 9 : OSAKA CITY 

Ngày này quý khách sẽ trãi nghiệm hệ thống tàu diện ngắm 
nhìn cách sinh hoạt hằng ngày của người Nhật quý khách 
tham quan các điểm trong thành phố Osaka Sumiyoshi-
taisha là trụ sở chính của đền Sumiyoshi-jinja gồm có khoảng 
2300 đền thờ trên toàn Nhật Bản. Sumiyoshi-taisha là một 
trong 3 đền thờ Sumiyoshi lớn nhất Nhật Bản, cùng với 
Sumiyoshi-jinja ở Shimonoseki và Hakata, tự hào với lịch sử 
hơn 1800 năm. Đây là ngôi đền nổi tiếng khắp cả nước, mỗi 
năm có hơn 2.000.000 lượt người đến viếng chùa vào dịp 
năm mới. 

KAIYUKAN:  đoàn tham quan Thuỷ Cung KAIYUKAN 
Kaiyukan chú trọng vào việc trưng bày các loại sinh vật với 
trạng thái gần với môi trường sống tự nhiên, nhằm giới thiệu 
đến du khách hình dáng cũng như tập quán sống tự nhiên 
vốn có của chúng.. Vì vậy, tại đây sẽ không tổ chức những 
show diễn cá heo hay sư tử biển như các nơi khác. Khi bước 
vào bên trong Kaiyukan, đầu tiên sẽ phải đi qua một bể cá có 
hình dáng như một đường hầm, được gọi là "Fish 
walkthrough Gate Aqua", sau đó di chuyển bằng thang cuốn 
lên tầng cao nhất là tầng 8, đây là nơi tái hiện lại khu rừng 
sinh thái Nhật Bản, mang tên "Japan No Mori". Và từ khu vực 
này, du khách sẽ đi men theo đường lộ trình để đến "Đảo 
Aleutian "-nơi ở của những chú Rái Cá; "Vịnh Monterrey" 
củabáo biển, sư tử biển California; "Vịnh Panama" của cá 
nhím; "Rừng nhiệt đới"- lãnh địa của loài chuột lang nước, loài 
cá răng đao; "Nam Cực- vùng đất lạnh giá của loài chim cánh 
cụt vua; "Biển Kasuman" của loài cá heo hông trắng Thái Binh 
Dương. Ngoài ra còn có "Rạn San Hô Great Barrier", "Thái 
Bình Dương", "Biển nội địa Seto", "Khu vực biển Nhật Bản" 
được thiết kế theo hình xoắn ốc, theo chiều đi xuống để phục 
vụ cho việc tham quan của du khách 
Ghé phố UMEDA nhộn nhịp để mua sắm quà về cho người 
thân. 
 
Tối thưởng thực bò Kobe trứ danh. 



 

  

NGÀY 10 : OSAKA - HỒ CHÍ MINH 

 
Sau ăn sáng đoàn di chuyển ra sân bay chia tay và kết thúc chương trình. 
 
 
 


