


LỊCH TRÌNH CHI TIẾT
NGÀY 1: HO CHI MINH - TOKYO - SAPPORO

Quý khách có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chuẩn bị
cho chuyến bay đến Tokyo Nhật Bản.
-Buổi sáng, đáp Tokyo đoàn nhập cảnh & đón tàu khởi hành vào
trung tâm TP Tokyo (1 giờ) - Đoàn ăn trưa ở nhà ga Tokyo, sau
đó đón tàu Shinkansen khởi hành đi Hokkaido đến TP
Hakodate (3 giờ 30 phút)

- Đến Hakodate đoàn ăn trưa ở nhà ga 20ph, sau đó
khởi hành đi TP Sapporo (4 giờ)
- Đến Sapporo đoàn về KS nhận phòng và nghỉ ngơi
Nghỉ đêm 1 ở TP Sapporo

NGÀY 2: SAPPORO - ORATU - SAPPORO

Sau buổi sáng đoàn khởi hành đi TP Otaru, quý khách tham
quan các điểm nổi bật của thành phố:
- Kênh đào Otaru được xây dựng vào hoàn thành vào năm
1923 với chiều dài 1140m. Trước đây, kênh đào phục vụ cho
việc lưu thông hàng hóa nhưng sau Chiến Tranh Thế Giới thứ
2, kênh đào đã không còn được khai thác. Tuy vậy, kênh đào
vẫn chảy qua lòng thành phố Otaru và trở thành điểm tham
quan lãng mạn nhất của thành phố này.
- Bảo tàng hộp nhạc Orgel– nơi lưu trữ hàng trăm chiếc hộp
nhạc – một sản phẩm được du nhập vào Nhật Bản từ những
năm đầu của thế kỉ XX và rất được người dân Otaru ưa
chuộng. Người dân Otaru sau đó đã thành lập bảo tàng để lưu
giữ những chiếc hộp nhạc làm kỉ niệm. Bảo tàng còn có chiếc
đồng hồ cơ học chạy bằng hơi nước được nghệ nhân Canada
dành tặng cho người dân Otaru.

- Kitaichi Glass Sangokan – cửa hành thủy tinh Kitaichi nổi
tiếng với phòng trưng bày được thắp sáng toàn bộ bằng đèn
dầu. Ngôi nhà được xây dựng ban đầu với mục đích là kho trữ
thủy hải sản, về sau căn nhà được thay đổi và sửa chữa trở
thành khu trưng bày với các nội thất bên trong được trang trí
bằng thủy tinh và ánh đèn dầu tạo một khung cảnh lãng mạn
đặc trung của những ngồi nhà gỗ vùng biển Otaru.
Đoàn trở về Sapporo và nghỉ đêm 2 ở Sapporo



NGÀY 3: SAPPORO

Sau bữa sáng, quý khách tham quan các địa điểm nổi
bật của thành phố Sapporo – thủ phủ đảo Hokkaido với
lịch sử gắn liền với quá trình phát triển của người bản địa
Ainu tại đây. Ngày nay Sapporo phát triển trở thành đô
thị đông dân thứ 5 tại xứ sở Mặt Trời Mọc này. Quý
khách tham quan:
- Tòa nhà Chính phủ Hokkaido được xây dựng làm tại
trung tâm thành phố Sapporo, tòa nhà với lối kiến trúc
Hoa Kỳ thế kỉ XIX tạo nét khác biệt với rất nhiều tòa nhà
khác mang phong cách Phục Hưng tại Sapporo. Không
chỉ thế, tòa nhà còn có cửa sổ độc đáo gồm 2 lớp để
chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt của vùng Hokkaido.
- Tháp Đồng hồ Sapporo (Tokeidai) có lịch sử gần bằng
chiều dài lịch sử của chính thành phố. Tòa nhà gỗ được
xây dựng làm trường học chưa đầy 10 năm sau khi
Sapporo được thiết lập thành thủ phủ của vùng Hokkaido
vào thế kỉ XIX.

Tuy ngày nay có vẻ nhỏ bé giữa các tòa cao ốc chọc
trời xung quanh, nhưng vai trò lịch sử đặc biệt và vẻ
quyến rũ rất riêng, tòa nhà vẫn tiếp tục là một trong
những thắng cảnh thu hút đông đảo khách du lịch nhất
Sapporo.
- Bảo tàng bia Sapporo thương hiệu bia Sapporo đã
được người dân xứ sở Hoa Anh Đào ưa chuộng và nổi
tiếng khắp thế giới từ cuối thế kỉ XIX. Về sau nhà máy
sản xuất bia Sapporo đã được chuyển đổi để trở thành
bảo tàng bia đầu tiên trên đất nước Nhật Bản.
- Buổi chiều, quý khách đến tham quan Công viên Đại
Thông, công viên được trang trí theo phong cách châu
Âu và có góc nhìn ra tháp Sapporo tuyệt đẹp.
Thưởng thức bữa tối lãng mạn với món đặc sản thịt cừu
tại nhà hàng địa phương
Đoàn nghỉ đêm 3 ở Sapporo.

NGÀY 4: SAPPORO - TOKYO

Sau buổi ăn sáng đoàn khởi hành về Hakodate (4 giờ) &
Tokyo (3 giờ 30ph) bằng tàu Shinkanshen. Đoàn nghỉ
trưa 25ph và ăn trưa ở nhà ga Hakodate và đến Tokyo

buổi tối. Ăn tối và tự do khám phá Tokyo về đêm.
Đoàn nghỉ đêm 4 ở Tokyo



NGÀY 5: TOKYO

Sau buổi ăn sáng, Quý khách dành thời gian tham quan
thủ đô Nhật Bản với các điểm đến nổi bật:
- Chùa Senso-ji: ngôi chùa cổ nhất của Tokyo năm ở
Asakura. Bên trong chính điện là tượng Quan Thế Âm Bồ
Tát, người Nhật Bản còn gọi là Nữ Thần Từ Bi. Đây là nơi
tập trung phát triển văn hóa Edo, và ngay cả hiện tại thì
nơi đây vẫn còn lưu giữ không khí cổ kính của thời đại
Edo. Ngay cổng Kaminarimon – lối vào chùa Senso-ji có
treo một cái đèn lồng lớn ngay chính giữa cổng, chiếc
lồng đèn này nổi tiếng khắp thế giới.

- Tháp Tokyo Skytree: ngọn tháp là công trình xây dựng
cao thứ 2 thế giới và cao nhất tại Nhật Bản. Được hoàn
thành vào năm 2012, tòa tháp là biểu tượng thứ 2 sau
tháp Tokyo đã nhuốm màu thời gian. Bên trong là các
công trình đài quan sát và nhà hàng mở cửa cho công
chúng. Quý khách chụp hình bên ngoài hoặc ngắm toàn
cảnh thủ đô Tokyo từ trên cao (chi phí tự túc).
Sau bữa trưa tại nhà hàng, quý khách dành thời gian tự
do tham quan mua sắm tại khu phố Shibuya hoặc
Shinjuku.
Đoàn nghỉ đêm 5 tại Tokyo

NGÀY 6: TOKYO - TP.HCM

Đoàn khởi hành sớm ra sân bay đón chuyến bay về Ho
Chi Minh

Đáp sân bay Tân Sơn Nhất, đoàn chia tay HDV và kết
thúc chuyến đi



PHIẾU ĐĂNG KÝ
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRẢ LỜI GHI CHÚ

1 Họ và tên (Mr./ Ms./ Mrs.)

2 Ngày sinh & Nơi sinh (TP)

3 Địa chỉ hiện tại

4 Điện thoại & Email

5 Số CMND & ngày cấp

6 Tình trạng hôn nhân

7 Công việc hiện tại

8 Thông tin cty hoặc cơ quan
hiện tại

9 Cam kết của khách

 Đã được tư vấn & hiểu rõ các chi phí bao gồm & không
bao gồm trong tour

 Đã được tư vấn & hiểu rõ điều kiện đặt tour & huỷ tour
 Đã được tư vấn & hiểu rõ các hồ sơ xin visa
 Đã được tư vấn & hiểu rõ thủ tục & chi phí trong trường

hợp trượt visa
 Đã được tư vấn & hiểu rõ các thông tin quan trọng khi

tham gia tour
 Đã được tư vấn & hiểu rõ về lịch trình tour
 Cam kết người đi cùng đã được tư vấn & hiểu rõ về

chương trình tour

………………………………………………………
(Ký và ghi rõ họ tên)


