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Tour Nhật Bản 6N5D: Osaka - Nara - Kyoto Núi Phú Sĩ - Tokyo, bay Vietjet Air
6 Ngày - 5 Đêm (T-S-JPN-87)

https://yeudulich.com/tours/t-s-jpn-87/tour-nhat-ban-6n5d-osaka-nara-kyoto-nui-phu-si
-tokyo-bay-vietjet-air.html
Nhật Bản là một trong những điểm đến được rất nhiều du khách lựa chọn trong tiết
trời mùa xuân tươi đẹp. Với hành trình 6 ngày đến với đất nước mặt trời mọc, du
khách sẽ có cơ hội khám phá nét đẹp văn hóa truyền thống Nhật Bản độc đáo, đặc sắc,
thưởng ngoạn hoa anh đào đồng loạt khoe sắc tại xứ sở Phù Tang và khám phá vẻ đẹp
của núi Phú Sĩ - biểu tượng của xứ sở hoa anh đào. Ngoài ra quý khách còn có cơ hội
trải nghiệm tàu siêu tốc Shinkansen - được coi là niềm tự hào của nền công nghiệp
hiện đại Nhật Bản với các tiêu chí: sạch đẹp, an toàn tuyệt đối, nhanh chóng và đúng
giờ, tắm suối nước khoáng nóng Onsen và khám phá nền ẩm thực tinh tế đặc trưng
của các vùng khác nhau của Nhật Bản cũng như thỏa sức mua sắm các mặt hàng nội
địa Nhật Bản chất lượng cao.
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Thông tin
Khởi hành từ

Dành cho

Sản phẩm của







Hà Nội

Tất cả mọi người,Người

Di Sản Việt

cao tuổi
Hàng không

Khách sạn

Size đoàn





15-25

Vietjet Air

3 sao

Người

Quốc gia:

Nhật Bản

Thành phố:

Kyoto, Tokyo, Nagoya, Osaka

Hoạt động đặc biệt:

• Chinh phục núi Phú Sĩ
• Ngắm hoa anh đào
• Tắm suối khoáng nóng thiên nhiên
• Trải nghiệm tàu cao tốc Shinkansen

Ngôn ngữ hướng dẫn viên

Tiếng Việt, Tiếng Nhật
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Hành trình
Ngày 1: Hà Nội - Osaka
Khởi hành đi Osaka
Đón quý khách tại trung tâm Hà Nội tới sân bay quốc tế Nội Bài
Đáp chuyến bay VJ938 đi Osaka (1h40)
Nghỉ đêm trên máy bay
Quý khách tập trung tại điểm đón trung tâm thành phố. Xe và hướng dẫn viên đưa
quý khác ra sân bay Nội Bài, làm thủ tục check in, đáp chuyến bay VJ938 lúc 1h40 đi
Osaka.
Quý khách nghỉ đêm trên máy bay.

Ngày 2: Osaka
Khám phá Osaka
Khởi hành tới Nara
Đền Todaiji
Công viên Hươu Nara
Lâu đài Osaka
Shinsaibashi
Máy bay hạ cánh tại sân bay Osaka. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, quý khách dùng
bữa sáng tại sân bay và bắt đầu hành trình khám phá Đền Todaiji, là trung tâm đào
tạo Phật giáo cùa Nhật Bản, chùa được xây dựng từ năm 743, là một trong những ngôi
chùa lâu đời và nổi tiếng bậc nhất. Đây cũng là một địa điểm ngắm hoa anh đào tuyệt
đẹp.
Quý khách ghé thăm Công viên Hươu Nara nằm ở trung tâm của thành phố Nara, nơi
đây nổi tiếng với những ngôi đền chùa và hơn 1200 con hươu hoang dã sống tự do,
thân thiện với con người.
Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng, buổi chiều tham quan Lâu đài Osaka đồ sộ, uy
nghi và khu vực công viên với hơn 1000 gốc hoa anh đào cổ, rực rỡ vào mùa xuân.
Ngoài ra quý khách còn được mua sắm tại Shinsaibashi.
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Quý khách dùng bữa tối, nghỉ đêm tại khách sạn 3* hoặc tương đương ở Osaka.
Thực đơn
Bữa sáng: Tại sân bay
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại khách sạnz

Ngày 3: Osaka - Kyoto- Nagoya
Tham quan Kyoto
Trung tâm Tơ lụa Dệt may Nishijin
Show biểu diễn Kimono
Chùa Vàng Kinkakuji
Công viên Arashiyama
Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng và di chuyển đi Kyoto.
Quý khách sẽ đi thăm quan Trung tâm Tơ lụa Dệt may Nishijin: để chứng kiến cách
các nghệ nhân dệt vải để may loại y phục truyền thống này và chụp hình với người
dân địa phương cùng áo Kimono. Quý khách xem show biểu diễn kimono ở Trung tâm
Tơ lụa Dệt may Nishijin và tự do mua sắm các sản phẩm lưu niệm địa phương tại đây.
Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng.
Buổi chiều, đoàn tiếp tục tham quan: Chùa Vàng Kinkakuji không chỉ thưởng thức vẻ
đẹp của ngôi đền hai tầng được dát vàng nổi bật trên mặt hồ nước xanh màu ngọc
bích. Quý khách còn được thư giãn trong không gian yên bình khi đi dạo qua hồ
Anmintaku - tương truyền không bao giờ cạn nước, hay tung đồng xu vượt qua bức
tượng nhỏ tìm kiếm may mắn. Công viên Arashiyama – nơi có ngọn núi đẹp có hình
ảnh giống như mặt trăng, nằm tại ngoại ô Kyoto với nhiều điểm hấp dẫn du khách.
Đến đây, du khách không thể bỏ qua điểm tham quan quan trọng nhất là cây cầu
Togetsukyo. Vào mùa thu, nơi đây cảnh sắc tuyệt đẹp với những hàng phong lá đỏ, rực
cả một góc trời.
Đoàn di chuyển tới Nagoya, dùng bữa tối tại nhà hàng, nhận phòng khách sạn, nghỉ
ngơi.
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Buổi tối tự do đi dạo. Nghỉ đêm tại Nagoya.
Thực đơn
Bữa sáng: Tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng

Ngày 4: Nagoya - Núi Phú Sĩ - Làng cổ Oshini Hakkai
Thăm quan quanh khu vực núi Phú Sĩ
Núi Phú Sĩ
Hồ Ashi
Trang trại địa phương
Làng cổ Oshino Hakkai
Khu thương mại Gotemba Outlets
Tắm suối nước nóng Onsen
Quý khách ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng và đến Núi Phú Sĩ. Quý khách
tới thăm quan Hồ Ashi, từ hồ Ashi, du khách sẽ có tầm nhìn thoáng đãng để nhìn
ngắm trọn vẹn nhất nét đẹp của ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng hùng vĩ – biểu tượng của
đất nước Nhật Bản. Sau khi dùng bữa trưa tại nhà hàng, quý khách được trải nghiệm
hái trái cây tại nông trại (tùy loại hoa quả theo mùa), tham quan làng cổ Làng cổ
Oshino Hakkai - nằm dưới chân núi Phú Sĩ với hồ nước trong xanh nhìn thấy tận đáy
những hàng cây cổ thụ dọc các lối đi xòe các tán lá vàng, lá đỏ khiến du khách cảm
thấy như lạc vào ngôi làng cổ tích trong các câu chuyện thần thoại. Nếu còn thời gian,
quý khách có cơ hội tự do tham quan và mua sắm tại Khu thương mại Gotemba
Outlets. Quý khách dùng bữa tối và trải nghiệm tắm suối nước nóng Onsen. Quý khách
ăn tối và nghỉ ngơi tại khách sạn 3* hoặc tương đương quanh khu vực núi Phú Sĩ.

Thực đơn
Bữa sáng: Tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại khách sạn
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Ngày 5: Tokyo
Tham quan Tokyo
Cung điện Hoàng gia
Đền thờ Asakusa Kannon
Tháp truyền hình Tokyo Sky Tree
Phố đồ điện tử Akihabara
Khu phố Ginza
Quý khách ăn sáng, làm thủ tục trả phòng di di chuyển đi Tokyo - thủ đô của Nhật Bản.
Quý khách tới tham quan và chụp hình lưu niệm tại Cung điện Hoàng gia - nơi ở của
Nhật Hoàng và gia đình hoàng tộc. Quý khách tham quan và lễ chùa tại Đền thờ
Asakusa Kannon, ngôi chùa được biết đến bởi sự linh thiêng và mang đến nhiều may
mắn cho những nguyện vọng về sức khỏe, tình yêu, học tập, sự nghiệp. Từ nơi đây, du
khách phóng tầm mắt ngắm Tháp truyền hình Tokyo Sky Tree – tháp truyền hình cao
nhất thế giới.
Sau khi dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương, quý khách còn được tham quan, mua
sắm các mặt hàng đồ điện tử, đồ gia dụng, mỹ phẩm Made in Japan tại Phố đồ điện tử
Akihabara (nếu thời gian cho phép), hoặc trung tâm mua sắm Khu phố Ginza sầm uất
với hàng ngàn mặt hàng mỹ phẩm thời trang.
Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng, di chuyển về nghỉ đêm tại khách sạn gần sân
bay Narita International Airport.

Thực đơn
Bữa sáng: Tại khách sạn
Bữa trưa: Tại nhà hàng địa phương
Bữa tối: Tại nhà hàng

Ngày 6: Tokyo - Hà Nội
Trở về Hà Nội
Đáp chuyến bay về Hà Nội
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Xe và hướng dẫn viên đưa quý khách ra sân bay quốc tế Narita đón chuyến bay lúc
09:20 trở về Hà Nội.
Quý khách dùng bữa trưa trên máy bay. Máy bay hạ cánh tại Sân bay quốc tế Nội Bài
lúc 13:05. Xe đưa quý khách về điểm hẹn tại trung tâm thành phố. Chương trình kết
thúc tốt đẹp.
Thực đơn
Bữa sáng: Tại khách sạn
Bữa trưa: Trên máy bay

Dịch vụ
Bao gồm:
Vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Osaka // Tokyo – Hà Nội (KIX-NRT) của Viet Jet Air:
Hành lý ký gửi 30kg, hành lý xách tay 7kg;
Xe đưa đón chất lượng cao theo lịch trình đời mới, sang trọng, lái xe lịch sự an toàn;
Khách sạn 3 sao, trung tâm tiêu chuẩn 2 người/phòng (Trường hợp lẻ nam/nữ ghép
phòng 3, trường hợp không sắp xếp được ghép khách chịu phí ngủ phòng đơn);
Hướng dẫn viên Tiếng Việt nhiệt tình, kinh nghiệm suốt tuyến;
Các bữa ăn theo chương trình: Ăn sáng tại khách sạn + Ăn 8 bữa chính tiêu chuẩn
(1.500 JPY – 2.000 JPY/bữa). Tặng 02 bữa ăn trên máy bay;
01 giờ tham quan vườn trái cây và thưởng thức thoải mái (loại trái cây theo mùa);
Vé tham quan theo lịch trình;
Phí làm visa va thư mời từ Nhật Bản: 610.000 VNĐ/khách;
Bảo hiểm du lịch quốc tế tại Nhật Bản.

Không bao gồm:
Tip cho guide và lái xe (42USD/khách/hành trình);
Chi phí cá nhân, đồ uống;
Các chi phí phát sinh khác ngoài chương trình;
Phụ thu phòng đơn đối với khách đăng ký lẻ trong trường hợp không ghép ở cùng
được (5.000.000VND/tour).
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Điều kiện hoàn hủy
Điều kiện hoàn hủy của Yeudulich.com
Hủy tour miễn phí trong vòng 24h đối với các tour có ngày khởi hành cách thời điểm
đặt tour tối thiểu 15 ngày.
Đổi tour miễn phí trong vòng 48h đối với các tour có ngày khởi hành cách thời điểm
đặt tour tối thiểu 15 ngày.
Mọi thông tin chi tiết về hủy tour, đổi tour quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 024
6256 7788.
Hủy tour sau 24 giờ hoặc đổi tour sau 48 giờ kể từ thời điểm đặt cọc, áp dụng điều
kiện hoàn hủy theo công ty lữ hành.
Đối với những tour có ngày khởi hành cách ngày đặt dưới 15 ngày, áp dụng điều
kiện hoàn hủy của công ty lữ hành.

Điều kiện hoàn hủy của công ty lữ hành
Nếu quý khách báo huỷ dịch vụ trước 10 ngày thì chịu phạt 50% tổng giá trị tiền
tour.
Nếu quý khách báo hủy dịch vụ trong vòng 07-10 ngày thì chịu phạt 70% tổng giá trị
tiền tour.
Nếu quý khách báo huỷ dịch vụ trong vòng 07 ngày thị chịu phạt 100% tổng giá trị
tiền tour.
Nếu quý khách tự ý bỏ chương trình không thông báo trước sẽ không được hoàn trả
bất kỳ khoản chi phí nào, trường hợp sai tên, đổi tên do sai sót từ phía bên A, bên A
hoàn toàn chịu moi chi phí theo tình hình thực tế.

Hồ sơ thị thực
Bao gồm
Thời hạn nộp hồ sơ xin thị thực Trước 15 ngày so với ngày khởi hành
Trường hợp miễn thị thực Hiện chưa có chính sách miễn thị thực cho hộ chiếu Việt
Nam, trừ những người có thẻ thương mại du lịch APEC: APEC Business Travel Card
Tờ khai xin thị thực Có chữ ký
Ảnh 2 ảnh 4 x 6 chụp trên nền phông trắng (ảnh chụp trong vòng 3 tháng so với
ngày khởi hành)
Các giấy tờ khác Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng;
Hộ chiếu cũ nếu có;
Sao y công chứng Sổ hộ khẩu;
Sao y công chứng giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân;
Bản sao công chứng giấy khai sinh;
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Sao y hợp đồng lao động;
Sao y quyết định bổ nhiệm;
Bản gốc xác nhận nghề nghiệp;
Bản gốc quyết định cho nghỉ phép đi du lịch;
Bản sao công chứng thẻ hưu trí nếu đã nghỉ hưu;
Bản sao công chứng quyết định nghỉ hưu nếu đã nghỉ hưu;
Chứng minh tài chính: Xác nhận số dư sổ tiết kiệm bản mới nhất không quá 15 ngày.

Điểm tham quan
Núi Phú Sĩ - Mt. Fuji
Kitayama, Thành phố Fujinomiya, Shizuoka, Nhật Bản, 418-0112

Núi Phú Sĩ là một núi lửa còn hoạt động và là ngọn núi cao nhất của Nhật Bản với độ
cao tuyệt đối 3776 mét. Đây là ngọn núi linh thiêng và được coi là một trong những
biểu tượng tiêu biểu nhất của người dân và đất nước Nhật Bản. Núi Phú Sĩ nằm trên
đảo Honshu, cách khoảng 100 km (60 dặm) về phía tây nam Tokyo. Núi Phú Sỹ ngày
nay được cho là hình thành trên một đỉnh núi lửa cổ khoảng 10000 năm trước. Núi lửa
đã phun trào không dưới 10 lần kể từ thế kỷ 10. Lần phun trào gần đây nhất của ngọn
núi là vào năm 1707. Núi Phú Sĩ là chủ đề quen thuộc của nền nghệ thuật, văn học
Nhật Bản, đặc biệt là sau năm 1600, khi Edo (nay là Tokyo) trở thành thủ đô chính
thức của Nhật Bản. Theo sổ sách ghi chép lại, cuộc chinh phục đỉnh núi đầu tiên được
thực hiện vào năm 663 bởi một nhà sư vô danh. Từ xa xưa, đỉnh núi đã được coi là
chốn linh thiêng và từng bị cấm đối với phụ nữ cho đến thời Meiji. Samurai từng chọn
khu vực chân núi căn cứ huấn luyện tách biệt. Ngày nay, núi Phú Sĩ trở thành một
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điểm du lịch nổi tiếng Nhật Bản và quốc tế. Núi có hình chóp nón với chiều cao
3776,24 mét (12.389 ft), nằm gần bờ biển Thái Bình Dương đảo Honshu, phía tây
Tokyo. Núi Phú Sĩ nằm trên địa phận 2 tỉnh, được bao quanh bởi 4 thành phố và 5 hồ,
là một phần của Vườn Quốc gia Fuji - Hakone - Izu. Hàng năm, có khoảng 200 000 lượt
người leo lên ngọn núi này; trong số đó 30% là người nước ngoài. Có 5 đường chính để
leo lên đỉnh núi là Fujinomiya, Fuji - Yoshida Kawaguchiko, Subashiri, và Gotemba. Do
đường dài, nhiều khó khăn và hiểm trở, thời tiết lại khắc nghiệt, hành trình leo núi
mất khoảng 3 đến 7 giờ, trong khi xuống thì nhanh hơn, chỉ mất khoảng 2 đến 5 giờ.
Đường đi có thể chia ra 10 trạm cơ bản; từ điểm khởi đầu lên tới trạm thứ 15 là đã trèo
2300 mét so với mực nước biển. Hầu hết các hành trình trèo núi là vào ban đêm để khi
lên đến đỉnh thì gặp lúc mặt trời mọc buổi sớm mai. Dưới chân núi có 5 hồ nước ngọt
lớn, đó là: Sai, Motosu, Kawaguchi, Yamanaka và Shoji. Chúng là một phần trong Công
viên quốc gia Fuji - Hakone - Izu. Núi Phú Sĩ có thể được chiêm ngưỡng từ các địa điểm
lân cận như: Hồ Kawaguchiko, Thị trấn Hakone, Thị trấn Kamakura, Tháp truyền hình
Tokyo,…Đầu Tháng 7 đến giữa Tháng 9 là mùa leo núi chính thức khi các tuyến đường
và các dịch vụ, cơ sở vật chất quanh núi được mở. Trong thời kỳ này núi thường không
có tuyết, thời tiết tương đối ôn hòa, tiếp cận bằng phương tiện giao thông công cộng
rất dễ dàng, và các quán ăn trên núi đang hoạt động.

Khu thương mại Gotemba Outlets - Gotemba Premium Outlets
Số 1312, Đường Fukasawa, Gotemba, Thành phố Shizuoka, Nhật Bản, 412 0023

Là nơi tập trung nhiều thương hiệu cao cấp với số lượng đông đảo bậc nhất Nhật Bản,
khu thương mại Gotemba Outlets mang đến cho du khách những trải nghiệm mua
sắm, ẩm thực và vui chơi hoàn hảo. Tập trung hơn 200 cửa hiệu và nhà hàng lớn nhỏ,
Gotemba Outlets được khánh thành ngày 13 Tháng 7 năm 2000, và được quản lý bởi
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Công ty Mitsubishi Estate Simon, một liên doanh giữa hai tập đoàn Bất động sản
Mitsubishi và Simon. Du khách đến đây có thể ghé thăm khu trung tâm mua sắm rộng
lớn và các cửa hàng, nhà hàng, dạo qua hơn 200 shop bán lẻ khác nhau. Mỗi ngày
Gotemba đều có nhiều chương trình sale off từ 20 cho tới 65% thu hút du khách. Giá
cả ở đây không rẻ, tuy nhiên mức giá ở đây cũng được coi tốt hơn tương đối so với
những gì bạn có thể tìm thấy tại các cửa hàng bán lẻ phổ biến ở Nhật Bản. Du khách
cũng có thể tận hưởng không gian ngoài trời theo phong cách phương Tây với các gian
hàng thực phẩm, hàng loạt các thương hiệu lớn và đi bộ đường phố. Đừng quên mang
máy ảnh của du khách để chiêm ngưỡng núi Phú Sỹ nổi tiếng từ khoảng cách gần. Đặc
biệt, để hỗ trợ cho du khách một cách chu toàn nhất, một hệ thống giao thông vận tải
liên kết vùng này từ nhiều nơi khắp Nhật Bản được thiết lập chặt chẽ. Du khách có thể
lựa chọn xe buýt hoặc Xe hơi với nhiều tuyến đường hướng về Gotemba. Phổ biến
nhất là các tuyến xe buýt mua tại chỗ có tại ga Shinjuku, Ikebukuro, Tokyo,
Shinagawa, Yokohama,.... Nếu đi xe riêng thì bãi đỗ xe thường khá đông đúc vào dịp
lễ, thứ 7, chủ nhật, do đó hãy đi xe riêng nếu du khách dư dả về thời gian. Đặc biệt,
Gotemba Outlets hỗ trợ du khách với ứng dụng điện thoại thông minh "Premium
Outlets Shopping Navigator" với nhiều chính sách và chương trình ưu đãi thú vị. Một
khi đăng ký làm thành viên (miễn phí), du khách có thể nhận được nhiều ưu đãi như
phiếu giảm giá. Tất cả những gì du khách cần làm chỉ là trình màn hình điện thoại của
mình ra cho cửa hàng, chắc chắn giá được chiết khấu đi một khoản nhất định theo
quyền lợi của khách hàng.

Làng cổ Oshino Hakkai - Oshino Hakkai Village
Shibokusa, Thành phố Oshino, 401-0511

Oshino Hakkai là ngôi làng cổ nằm yên bình dưới chân núi Phú Sĩ, Nhật Bản. Cho đến
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ngày nay, những ngôi nhà ở làng Oshino Hakkai vẫn mang nét kiến trúc truyền thống
Nhật Bản xa xưa. Do đó, hàng năm hàng nghìn du khách đến tham quan ngôi làng để
cảm nhận được văn hóa truyền thống của đất nước này. Tại ngôi làng có 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: một hồ nước màu xanh ngọc bích ẩn hiện giữa vành cỏ xanh mướt, phía xa xa
là bóng cây cổ thụ xòe tán rộng soi mình xuống hồ nước tĩnh lặng. Để thu hút khách
du lịch đến thăm quan ngôi làng cổ kính này, chính quyền Nhật Bản đã quy hoạch
làng cổ Oshino Hakkai thành một làng du lịch một cách hoàn hảo. Toàn bộ vẻ đẹp
thanh bình của ngôi làng toát ra từ những mảnh vườn trồng rau, bắp, chè xanh non
cho đến luống hoa cải vàng ruộm, khu vườn Bonsai tuyệt tác bao quanh làng hay
những hồ nước màu xanh ngọc bích soi bóng cây cổ thụ. Tại Làng cổ Oshino Hakkai có
một tục lệ thú vị đối với du khách khi đến thăm là trước khi vào làng, du khách được
mời làm một thủ tục giống như nghi lễ để thể hiện sự thành tâm: dừng chân trước bể
nước tinh khiết, dùng gáo bằng ống tre hứng dòng nước chảy qua khe nhỏ để rửa sạch
hai bàn tay, sau đó xoa nhẹ lên mặt, lại hứng thêm một chút nước mát lạnh để uống
trước khi dựng thẳng gáo nước, xối nước lại và đặt vào vị trí cũ cho người dùng kế
tiếp. Thủ tục này cũng thường thấy ở các chùa chiền, đền thờ tại Nhật. Bên cạnh bể
nước tinh khiết là một bể nước khác thiết kế theo hình núi Phú Sĩ với dòng chữ: "mời
du khách thử nhúng hai tay vào nước trong một phút". Đây là bể chứa nước nguồn
chảy xuống từ đỉnh núi Phú Sĩ. Đến Oshino Hakkai, du khách không chỉ được ngắm
cảnh thiên nhiên mà còn được thưởng thức rất nhiều đặc sản của vùng, đặc biệt là các
loại đậu xanh, đỏ, vàng chế biến ăn liền, các loại nấm đủ hình dạng từ tươi đến khô.
Bước vào làng, mỗi người đều được mời nếm thử chén nước nấm hương nóng hổi rất
tốt cho sức khỏe. Nhiều người lại đặc biệt thích món đậu hũ mát lạnh do ngâm trong
bể nước chảy từ núi Phú Sĩ. Các bà nội trợ trong làng cũng trổ tài nhào bột và nướng
bánh gạo trộn trà xanh, nấu món bánh khoai lang truyền thống mời du khách.
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Lâu đài Osaka - Osaka Castle
Số 1 - 1, Đường Osakajo, Chuo, thành phố Osaka, Nhật Bản, 540 0002

Lâu đài Osaka là một điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản và là biểu tượng chính của
thành phố Osaka, bao gồm mười ba cấu trúc được xếp vào hàng di sản văn hóa quan
trọng của chính phủ Nhật Bản. Lâu đài Hạc Trắng nằm tại quận Chuo, tỉnh Osaka, tọa
lạc trên khu đất rộng vỏn vẹn một km vuông, bao quanh là hai con hào và được xây
trên hai bệ đá cao tựa vào hai vách tường đá dựng đứng như một căn cứ bảo vệ người
trong thành chống lại những thế lực bên ngoài. Lâu đài vốn là nơi lưu giữ các linh
mục chiến binh đã khuất trong cuộc chiến với Oda Nobunaga (1534 - 1582), cựu chỉ
huy của Hideyoshi và một trong ba vị tù binh vĩ đại thời trung cổ. Hideyoshi dự định
xây dựng lâu đài với tham vọng trở thành trung tâm của nước Nhật thống nhất dưới
sự cai trị của mình. Có khoảng 60 000 người lao động trong vòng 18 tháng để hoàn
thành lâu đài. Hideyoshi, người tự tuyên bố mình là người kế nhiệm Nobunaga Oda,
đã mô phỏng lâu đài Hạc Trắng theo tòa lâu đài Azuchi của Nobunaga, nhưng quy mô
lớn hơn và uy nghi hơn để phô trương sự giàu có chưa từng thấy của mình. Hơn 1000
tàu vận chuyển khối lượng lớn đất đá từ khắp mọi miền quanh khu vực Osaka để xây
dựng lâu đài. Lâu đài Osaka đã gần như bị phá hủy sau hàng loạt các trận chiến và sau
khi tòa nhà chính của lâu đài bị sét đánh trúng và thiêu rụi vào năm 1665. Việc khôi
phục hoàn toàn bắt đầu vào năm 1995, và đến năm 1997 thì hoàn thành. Nỗ lực trùng
tu của chính phủ đã đem lại một diện mạo mới hoàn toàn cho tòa lâu đài, khôi phục
được vẻ đẹp tinh khôi của những bức tường trắng cùng nét óng ánh của sắc vàng,
đồng thời, cả lâu đài cũng được nâng cấp chiếu sáng cả trong lẫn ngoài, làm nổi bật
hơn hình tượng đại biểu của thành phố Osaka. Thành Osaka bao gồm 13 kiến trúc đền
đài được xem là tài sản quốc gia vô giá, được người dân và chính phủ Nhật trân trọng,
gìn giữ như một niềm tự hào của dân tộc. Lâu đài gồm 5 tầng ở phía ngoài và 8 tầng ở
phía trong. Nét đặc trưng nhất của tòa tháp này là chiếc cổng chính đồ sộ có tên
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Otemon, cùng hệ thống tháp canh bao quanh các chiến hào. Hệ thống tường dốc đứng
của thành cao gần 30 m được xây dựng từ những tảng đá khổng lồ. Mỗi tòa tháp đều
có 8 mái hình đuôi cá uốn lượn uyển chuyển, mái ngói được chạm trổ hình thù hổ báo
vô cùng tinh xảo và toàn bộ đều được dát vàng. Có một bảo tàng và một tầng quan sát
trên tầng cao nhất của tháp chính (Donjon), nơi rất nhiều vật phẩm lịch sử được trưng
bày. Xung quanh lâu đài Osaka là một công viên rộng lớn với diện tích khoảng 60 000
mét vuông, được bao phủ bởi rất nhiều rừng hoa anh đào, nó cũng là một phần trong
hệ thống phòng thủ của lâu đài. Vào mùa xuân, nơi đây trở thành một trong những địa
điểm đẹp nhất để ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản.

Shinsaibashi - Shinsaibashisuji Shopping Center
Shinsaibashisuji, Chuo, Thành phố Osaka, Nhật Bản, 540-0002

Shinsaibashi là trung tâm thương mại hàng đầu tại Osaka và được xem như một thiên
đường mua sắm trải dài vô tận, với nhiều cửa hiệu độc lập hay những chuỗi cửa hàng,
nhà hàng lớn hội tụ trên con phố có mái vòm. Toàn bộ khu vực được đặt theo tên của
cây cầu Shinsaibashi được xây dựng bởi Shinsai Okada vào năm 1622. Cầu này vượt
qua kênh Nagahorigawa và là một địa danh nổi tiếng cho đến năm 1964 khi kênh
được đổ đầy và cầu đã được dỡ đi. Cái tên vẫn còn và liên kết chặt chẽ với các nhà bán
lẻ thời trang cao cấp và các thương hiệu thời trang sang trọng. Shinsaibashi dần trở
thành thị trường trung tâm cho các thương nhân kinh doanh và mua bán quần áo, sau
này mở rộng các mặt hàng tới những đồ gia dụng, đồ cổ, nhạc cụ, vật dụng trang
trí…và phát triển vững mạnh cho tới ngày nay. Shinsaibashi có một khu đặc biệt được
thiết kế chỉ dành riêng cho các thương hiệu của Mỹ với phong cách thiết kế cũng đậm
chất "Hoa Kỳ". Nơi đây không chỉ dành riêng cho du khách Mỹ mà còn là nơi mua sắm
hấp dẫn của nhiều du khách Nhật Bản và quốc tế. Một vài nhãn hiệu nổi tiếng có thể
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dễ dàng tìm thấy là Coach, Apple, Yves Saint - Laurent, Cartier, và còn nhiều hơn nữa.
Ngoài ra không chỉ giống ở phong cách thời trang của Mỹ, trung tâm này cũng được
thiết kế tương tự như các trung tâm mua sắm của Mỹ với những mái vòm che bao
trùm cả khu phố nhằm đảm bảo cho thời tiết không làm ảnh hưởng đến việc mua sắm
của du khách. Nơi đây tập trung đến hàng trăm cửa hàng liền kề nhau, góp mặt đầy
đủ các mặt hàng thời trang, mang nhiều xu hướng thời trang độc và lạ của Nhật hay
những xu hướng quần áo của Tây Âu tại nhiều cửa hàng ở khu mua sắm. Bên cạnh
thời trang là mặt hàng chủ đạo thì du khách có thể tìm đến những mặt hàng đồ cổ như
đĩa thủy tinh có hoa văn trang trí độc lạ với giá thành rẻ. Một số cửa hàng lớn tại khu
phố này phải kể đến như: Sega, Big Joy và đặc biệt là trung tâm mua sắm Sogo 12 tầng.
Sogo được xây dựng với kiến trúc trang nhã, không gian mở hài hòa. Tại khu thương
mại này còn có một thác nước, khu vườn không gian xanh, một công viên thu nhỏ.
Shinsaibashi còn có các cửa hàng hoa được đặt cạnh nhau như một dãy phố hoa với
nhiều màu sắc rực rỡ. Vào cuối Tháng 4, nơi đây tổ chức lễ hội Hana Festival dành cho
mọi đối tượng, mọi lứa tuổi. Tại lễ hội có nhiều cô gái xinh đẹp mặc trang phục cổ
truyền của Nhật Bản, trình diễn quanh khu vực thu hút sự chú ý của nhiều người. Lễ
hội mùa hè tại Shinsaibashi cũng thu hút người dân khắp mọi miền nước Nhật cũng
như khách du lịch nước ngoài tham dự. Ngoài ra, trung tâm Shinsaibashi còn có khu
mua sắm dưới lòng đất với tên gọi là Crysta Nagahori. Với chiều dài là 81.765m, khu
mua sắm này tạo bầu không gian đẹp và rộng rãi, hấp dẫn thu hút nhiều du khách
hiếu kỳ muốn trải nghiệm cảm giác mua sắm dưới lòng đất.

Đền Todaiji - Todaiji Temple
Số 406-1 Zoshicho, Thành phố Nara, Nhật Bản, 630 8211

Được biết đến với tên gọi Đền Đông Đại, Đền Todaiji được coi là linh hồn của thành
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phố Nara như một chứng nhân lịch sử lâu đời trải qua hơn 1500 năm trùng tu, tái thiết
và hoàn thiện. Đền Đông Đại được khởi công vào năm 1728 theo lệnh của Thiên Hoàng
Shomu với tiền thân là chùa Kinshosan - ji và hoàn thành vào năm 752 - là thời kỳ
Phật giáo đang trên đà hưng thịnh và trở thành Quốc đạo của Nhật Bản. Do sức ảnh
hưởng lớn mạnh này, Todaiji trở thành ngôi đền Phật giáo đứng đầu các tỉnh của Nhật
Bản khi ấy. Ngôi đền cũng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ bề dày lịch
sử và kiến trúc nghệ thuật độc đáo mang đậm hơi hướng Phật Giáo. Lối vào chính của
ngôi đền là qua cổng Nam Đại Môn, nơi đặt hai bức tượng người giám hộ ấn tượng
Nio, được tạc khắc năm 1203 bởi bậc thầy chạm gỗ Unkei, cao hơn 8 mét với tuổi thọ
trên 800 năm. Đây là biểu tượng của bồ tát Vajrapani - nhân vật quyền lực nhất và
thâm niên nhất của Phật giáo Đại Thừa. Điện chính của đền Đông Đại ( Daibutsuden)
là công trình bằng gỗ lớn nhất thế giới, tuy là thực tế hình hài hiện tại của chính điện
được trùng tu vào năm 1692 chỉ bằng 2/3 kích thước của ngôi điện cũ. Công trình nổi
bật trong chính điện là tượng Đức Phật Như Lai bằng đồng lớn nhất Nhật Bản. Tượng
cao 15 mét, đại diện cho Phật Như Lai, và hai vị hai bên là Bồ Tát. Bộ tóc phức tạp của
Đức Phật được làm bằng 966 quả cầu bằng đồng. Một vài bức tượng Phật nhỏ hơn, và
các mô hình của các ngôi điện cũ, cũng được trưng bày ở điện Daibutsuden. Một điểm
nổi bật khác ở đây là chiếc cột đình với một cái lỗ ở chân cột có kích thước như lỗ mũi
của Daibutsu. Tương truyền rằng, những ai có thề chui qua được cái lỗ này, thì sẽ có
được một cuộc sống tươi đẹp ở kiếp sau. Ngoài khu điện chính, đền Đông Đại còn có
nhiều công trình độc đáo khác như hai tòa tháp 7 tầng, một giảng đường Phật Giáo,
khu tịnh xá, tòa điện Shoro (Kho báu Hoàng gia), nơi lưu trữ kho bảo vật của Thiên
hoàng Shomu,...Trong quần thể kiến trúc chùa Đông Đại, Liên Hoa điện hiện tại là
công trình có tuổi thọ lâu đời nhất. Đặc biệt, trong đền hiện lưu giữ nhiều bức chạm
trổ rất tinh xảo, tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc gỗ Nhật Bản, những bức tượng cổ
bằng đồng cùng hàng trăm di vật, cổ vật quý hiếm. Bên cạnh đó, nghệ thuật vườn
cảnh độc đáo, kiến trúc hài hòa khiến đền Đông Đại trở thành một quần thể di tích
lịch sử, tâm linh tú lệ và linh thiêng.
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Công viên Hươu Nara - Deer Park
Số 469 Zoshicho, Nara, Nhật Bản, 630-8212

Công viên Nara là một quần thể di tích văn hóa, lịch sử quy mô của không chỉ thành
phố Nara mà của cả đất nước Mặt trời mọc. Công viên nằm ở trung tâm thành phố
Nara, nơi được coi là cái nôi tập trung nhiều khu di tích, công trình lịch sử, văn hóa
cấp quốc gia, quốc tế. Vào thời kỳ Nara, thủ đô này phát triển thành "thành phố đền".
Nhiều địa điểm tôn giáo được thành lập hoặc xây dựng lại, bao gồm Đền Todaiji, Đền
Kohfukuji,... cùng nhiều đền điện khác tạo thành bảy ngôi đền Phật giáo lớn của Nara
và đền thờ Shinto, bao gồm cả đền Kasugataisha. Sau này, cùng với quần thể các đền
chùa, công viên được quy hoạch thêm phần thiên nhiên sinh thái phong phú, đa dạng
cùng một số tổ chức văn hóa; trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Theo truyền thuyết về
đạo Shinto, hươu là những vị sứ giả thiêng liêng của các vị thần, vậy nên vào thời cổ
đại, giết một con nai ở Nara là một tội ác có thể bị tử hình. Ngày nay, hươu không còn
giữ được giá trị thiêng liêng như trước, song, để tôn vinh truyền thống, chúng được coi
là bảo vật quốc gia cần được bảo vệ. Đó cũng là lý do tại sao công viên Nara trở thành
"ngôi nhà chung" của hơn 1200 con hươu, nai. Hươu trở thành hình ảnh biểu tượng
không chỉ của công viên Nara mà còn của cả thành phố Nara. Được thuần hóa bởi
người địa phương, hươu Nara khá hiền lành, nhưng chúng rất gian xảo khi được cho
ăn. Một số con hươu còn biết cách quỳ lạy để xin thức ăn.Trong khuôn viên công viên
có sẵn các quầy bán thức ăn dành cho hươu và du khách tới đây thường đút cho hươu
ăn như một trải nghiệm thú vị. Đặc biệt, trong khuôn viên của công viên có rất nhiều
đền chùa. Tuy nhiên, hai ngôi đền nổi tiếng nhất là đền Đông Đại và đền Kasuga
Taisha. Đền Đông Đại nổi bật công trình chính điện bằng gỗ lớn nhất thế giới và pho
tượng Đức Phật Như Lai lớn nhất Nhật Bản. Trong khi đền Kasuga Taisha nổi tiếng với
2000 cột đèn lồng đỏ son cùng rất nhiều lễ hội đặc sắc diễn ra Quanh năm. Bảo tàng
quốc gia Nara nằm trong công viên là nơi trưng bày bộ sưu tập khổng lồ về nghệ thuật
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Phật giáo, bao gồm các bức họa, công trình điêu khắc, và những vật thờ. Bảo tàng còn
lưu giữ và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật về đền thờ trong khu vực Nara . Những
tài sản được lưu giữ trong nhà mồ Shosoin được trưng bày triển lãm hàng năm vào
Mùa thu. Hồ nhân tạo Sarusawa là hồ phóng sinh của hội phóng sinh trong chùa
Kofuku - ji. Mặc dù hồ nhỏ, nhưng trên mặt hồ soi rõ nét bóng hình tháp 5 tầng của
chùa Kofuku - ji. "Sarusawa Ikezuki" là một trong những cảnh quan thuộc Nanto
Hakkei (8 cảnh đẹp của Nara).

Hồ Ashi - Ashi Lake
Hakone, Ashigarashimo, Hakone, Kanagawa, Nhật Bản, 250-0521

Hồ Ashi là hồ nước ngọt trên miệng núi lửa Hakone thuộc khu vực Kanagawa,
Honshu, Nhật Bản, được biết đến với tầm nhìn thoáng đãng hướng thẳng tới núi Phú
Sĩ., nhiều suối nước nóng và di tích lịch sử. Hồ nằm trên tuyến đường Tokaido liên kết
chính giữa vùng Kyoto và Tokyo. Hồ Ashi được hình thành vào khoảng 3000 năm
trước, khi dòng đất đá từ vụ nổ hơi nước xảy ra ở ngọn núi lửa Hakone đã chắn ngang
1 con sông đang chảy và tạo thành hồ Ashi. Chu vi của mặt hồ khoảng 20 km. Hiện tại,
phần lớn nước trong hồ là dòng nước ngầm tự nhiên từ đáy hồ. Hồ nước này được bao
bọc bởi những dãy núi lửa, Quanh năm nhiều nước, không khí trong lành. Hoạt động
du lịch phổ biến nhất tại đây là du ngoạn bằng phà hoặc bằng tàu và ngắm cảnh núi
Phú Sĩ. Quanh hồ có 4 bến tàu với số lượng tàu, phà lớn, trong đó có loại tàu cướp biển
Viking nổi tiếng cho du khách trải nghiệm. Xung quanh hồ tập trung nhiều địa điểm
tham quan, du lịch, nhiều di sản văn hóa. Bảo tàng nghệ thuật NARKARWA trưng bày
bộ sưu tập nghệ thuật đương đại Nhật Bản. Các tác phẩm của nhiều hoạ sĩ nổi tiếng
được trưng bày triển lãm như bộ sưu tập Nihon - ga, tác phẩm nghệ thuật của
Hirayama Ikuo, Higashiyama Kai, và Ishimoto Sho,... Kiến trúc của bảo tàng cung cấp
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không gian rộng rãi, ánh sáng, và thời gian để thưởng thức các tác phẩm trưng bày.
Đền Hakone, với hơn 1300 năm tuổi, mang nhiều ý nghĩa quan trọng về các nhân vật
trong lịch sử Nhật Bản. Hình ảnh cổng Torii đỏ rực đứng nổi trên hồ Ashi đã trở thành
một biểu tượng cổ điển của Nhật Bản. Con đường Tokaido chạy qua hồ Ashi là cầu nối
thành phố Kyoto và Tokyo. Trong địa phận khu vực hồ Ashi, tuyến đường này được
bảo tồn đặc biệt. Dọc hai bên đường được trồng những hàng thông liễu 4000 tuổi, được
trồng theo lệnh của những vị Shogun thời đầu. Con đường này còn giữ được bầu
không gian lịch sử cổ xưa. Công viên hoàng gia Onshi có tầm nhìn phóng ra núi Phú Sĩ,
có khu vườn rộng nhiều cây xanh, phù hợp cho việc tản bộ ngắm cảnh. Trạm kiểm
soát Sekisho từng là nơi các đế chế Shogun và samurai cai trị, quản lý nghiêm ngặt du
lịch để hạn chế các cuộc nổi dậy. Trạm kiểm soát chủ chốt nhất dọc theo con đường
quan trọng nhất nằm ở khu vực hồ Ashi. Ngày nay, ở đây có những gian nhà trưng bày
giới thiệu về khoảng niên đại lịch sử trong quá khứ này của Nhật Bản. Bảo tàng
Hakone Ekiden dành riêng cho những cuộc thi marathon của các phái đoàn hàng
năm. "Ekiden" là một trong những sự kiện thể thao được quan tâm và yêu thích nhất
tại Nhật Bản. Cuộc đua bắt đầu và kết thúc ở Tokyo với Hồ Ashi như điểm trung
chuyển trong ngày đầu tiên.

Đền thờ Asakusa Kannon - Asakusa Kannon Temple
Số 2-3-1, Đường Asakusa, Taito, Thành phố Tokyo, Nhật Bản, 111 0032

Đền Asakusa Kannon , còn được biết đến với tên gọi là đền Sensoji, là ngôi đền cổ kính
nhất và quan trọng bậc nhất không chỉ của Asakusa mà của cả thủ đô Tokyo, Nhật
Bản, dành riêng cho việc thờ phụng Bồ Tát Quan Âm (Quan Thế Âm). Ngôi đền ngự trú
trên núi Kinryuzan thuộc Asakusa, quận Taiko, Nhật Bản. Đây là nơi tập trung phát
triển văn hóa Edo, và cho đến tận ngày nay thì nơi đây vẫn còn lưu giữ không gian cổ
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kính của thời đại Edo. Theo truyền thuyết, vào năm 628, trong khi thả lưới đánh cá
trên sông Sumida, hai anh em Hinokuma Hamanari và Hinokuma Takenari đã tìm
thấy một tượng Phật Quan Âm (Kannon) cao khoảng 5.5 cm vướng vào lưới câu của
mình; họ nhiều lần tìm cách thả bức tượng về lại dòng sông nhưng bức tượng vẫn trôi
dạt lại phía họ. Vị trưởng lão trong làng Hajino Nakamoto nhận ra được sự linh thiêng
của bức tượng nên đã hiến một phần ngôi nhà của mình lập một ngôi đền nhỏ thờ
Phật Quan Âm để dân chúng trong làng có thể đến cầu viếng. Ngôi đền được thành lập
vào năm 645 sau công nguyen, là ngôi đền cổ nhất và linh thiêng nhất ở Tokyo. Vào
giai đoạn đầu dưới triều Mạc phủ Tokugawa, tướng Tokugawa Ieyasu xem Senso - ji
như đền thờ hộ mệnh của gia tộc Tokugawa. Ở ngay chính giữa lối vào - cổng Sấm
Kaminarimon - có treo chiếc lồng đèn lớn nổi tiếng khắp thế giới. Tên chính thức của
cổng này là Fujin Raijin Mon (cổng thần Sấm và thần Gió), phía bên phải có tượng
thần Gió, bên trái có tượng thần Sấm. Nó là điểm nhấn của Asakusa và cũng là một địa
điểm chụp hình nổi tiếng được du khách yêu thích. Xung quanh Kaminarimon là khu
Nakamise, khu phố mua sắm cổ xưa nhất của Nhật. Khu phố này dài khoảng 250m, có
tổng cộng 89 cửa hàng với 54 cửa hàng ở phía đông, 35 cửa hàng ở phía Tây, bao gồm
cửa hàng Ningyoyaki (bánh nướng hình người), cửa hàng Kaminari okoshi (bánh kẹo
giòn)…sẽ làm hài lòng khách tham quan khi đến đền Senso - ji. Ở đây, ngoài những đồ
lưu niệm truyền thống điển hình của Nhật Bản như yukata hay quạt giấy còn có
những đồ lưu niệm và các quầy thức ăn đặc trưng của địa phương Asakusa. Qua khỏi
Nakamise sẽ hướng đến cổng Hozomon (cổng kho báu). Cổng này là kiến trúc 2 tầng
với 2 mái nhà chồng lên nhau. Phía bên trái và bên phải của cổng này có bố trí tượng
gác cổng Kim Cương Lực Sĩ, ở tầng trên là kho lưu giữ các di vật văn hóa. Dạo quanh
cổng Hozomon sẽ dẫn dắt du khách đến với hội trường chính. Hội trường hiện tại đã
được xây dựng lại vào năm 1958 và được xây dựng rất giống với hội trường cũ đã bị
thiêu cháy bởi cuộc không kích lớn ở Tokyo. Nơi đây thờ tượng Quan Thế Âm Bồ Tát
nên còn được gọi là Kannon Do (điện Quan Âm). Từ điện đi về phía Tây Nam sẽ có một
tòa tháp 5 tầng, tầng trên cùng có đặt xá lợi, cất giữ tro cốt của Phật Thích Ca được
đem về từ chùa Isurumuniya ở Sri Lanka. Xung quanh có trồng nhiều cây cối nên đây
cũng là một nơi lý tưởng để dừng chân nghỉ ngơi. Đền Asakusa Kannon là nơi diễn ra
nhiều sự kiện lễ hội trong năm. Lớn nhất trong số đó là Lễ hội Sanja (Sanja Matsuri).
Sanja Matsuri được tổ chức vào cuối tuần thứ ba của Tháng 5 hàng năm để tưởng nhớ
ba người đã lập nên đền Sensoji (Hinokuma Hamanari, Hinokuma Takenari và Hajino
Nakatomo). Nhiều cuộc diễu hành cùng các hoạt động âm nhạc truyền thống và nhảy
múa diễn ra trong suốt ba ngày của lễ hội. Sanja Matsuri thu hút hàng triệu người dân
địa phương và khách du lịch đến tham dự mỗi năm. Bên cạnh đó còn có những lễ hội
khác trong năm như: Lễ hội đường phố (Asakusa Samba Carnival) (Tháng 8), Lễ hội
Hagoita-ichi (Tháng 11),...
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Tháp truyền hình Tokyo Sky Tree - Tokyo Sky Tree Tower
Số 1-1-2, Đường Oshiage, Sumida, Thành phố Tokyo, Nhật Bản, 131 0045

Tokyo Sky Tree là tháp truyền hình cao nhất thế giới đồng thời là công trình kiến trúc
cao nhất Nhật Bản và cao thứ hai trên thế giới, với độ cao đầy đủ 634 mét - chính thức
được UNESCO công nhận ngày 17/11/2011. Đây được coi là biểu tượng văn hóa của con
người và thủ đô Tokyo năng động, hiện đại, biểu tượng cho trình độ khoa học, công
nghệ của "Xứ sở phù tang". Tòa tháp nằm tại thành phố Sumida, Tokyo, Nhật Bản,
được khởi công xây dựng vào năm 2008 và hoàn thiện năm 2012, chính thức mở cửa
vào ngày 22/05/2012. Kế hoạch xây dựng tháp truyền hình Tokyo Sky Tree được bắt
đầu từ năm 2003, khi Nhật đẩy mạnh việc thay thế dần truyền hình truyền thống sang
truyền hình kỹ thuật số. Đài truyền hình quốc gia NHK hợp tác với năm đài truyền
hình tư nhân khác tại Tokyo để thành lập một dự án xây dựng một tháp truyền hình
mới cao hơn tháp Tokyo. Ngoài mục đích thay thế cho tháp Tokyo - khi mà các khu vực
trung tâm Tokyo ngày càng xuất hiện nhiều tòa nhà cao 200 - 300m, khiến cho tín hiệu
truyền tin gặp khá nhiều trở ngại - dự án mới còn giúp cho việc thu tín hiệu trên các
thiết bị di động (mobilephone, tv portable,...) được rõ ràng hơn nhiều so với thời điểm
đó. Ngoài ra, một lý do khác là dự án Tokyo Skytree này sẽ thay thế tháp Tokyo cũ trở
thành biểu tượng mới của thủ đô Tokyo trong thế kỷ 21, giúp cho thế giới thấy được sự
hiện đại, năng động của thành phố đông dân nhất thế giới này. Cao độ của tháp được
chọn chính xác theo con số “sáu - ba - bốn” vì có cách phát âm tiếng Nhật tương tự
Musashi - tên gọi khu vực quanh Tokyo cổ xưa. Tháp Tokyo Skytree lấy nguồn cảm
hứng từ thiết kế của các ngôi chùa cổ 5 tầng Nhật Bản. Bao gồm phần khung thép bên
ngoài và phần trụ bê tông gia cố bên trong. Do Nhật Bản là đất nước hay gặp phải các
dư chấn động đất nên các kỹ sư Nhật Bản đã thiết kế để hai phần này có thể chuyển vị
độc lập với nhau, có khả năng chống chọi những trận động đất lên tới 9 độ rich-te.
Điểm nổi bật của Tokyo Skytree là hai đài quan sát mang lại tầm nhìn bao quát của cả
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thành phố: Tembo Deck (350 mét) và Tembo Gallery (450 mét). Tembo Deck ,với sức
chứa lên đến 2000 người, có cấu trúc tháp trụ giúp cung cấp tầm nhìn toàn cảnh, tổng
quan về Tokyo. Tembo Gallery, với sức chứa 900 người, có lối đi được thiết kế kiểu
xoắn ốc, với mát vòm bằng kính, nơi du khách chỉ cần leo lên 5 mét cuối cùng là chạm
tới điểm cao nhất ở tầng trên. Điểm khác biệt tạo nên dấu ấn khiến Tokyo SkyTree trở
nên đặc biệt so với các tháp truyền hình nổi tiếng khác là ngoài việc tham quan, chiêm
ngưỡng thành phố Tokyo từ độ cao tuyệt vời này thì khi đến đây, du khách có thể kết
hợp việc ăn uống, vui chơi, xem phim, mua sắm, thậm chí là tham quan du lịch Thủy
cung Sumida và bảo tàng ngay tại khuôn viên của tòa tháp.

Cung điện Hoàng gia - Tokyo Imperial Palace
Số 1-1, Đường Chiyoda, Thành phố Tokyo, Nhật Bản, 100 8111

Cung điện hoàng gia Tokyo là dinh thự chính của gia đình Nhật Hoàng ngày nay. Nơi
đây được xây dựng trên nền đất cũ của cung điện Edo, từng trải qua hỏa hoạn và được
gây dựng lại như một biểu tượng chứng nhân lịch sử của Tokyo. Dù rằng hiện nay nơi
đây chỉ còn sót lại những tàn tích ít ỏi của lịch sử, vào thời kỳ hoàng kim của nó, nơi
đây từng được coi là pháo đài lớn nhất thế giới. Ngoại trừ Cơ quan chính phủ Hoàng
gia và khu vườn phía Tây mở cửa miễn phí cho công chúng Quanh năm, Cung điện
thường luôn đóng cửa không cho khách tham quan trừ dịp năm mới (ngày 2 Tháng
Giêng) và sinh nhật Nhật Hoàng (ngày ngày 23 Tháng 12). Vào hai dịp đặc biệt này, du
khách được phép vào tham quan các khu vườn bên trong hoàng cung và Nhật Hoàng
sẽ xuất hiện trước công chúng để nói lời chào ngắn, lời cảm ơn các du khách và mong
muốn họ có sức khoẻ và phước lành tốt. Được bao bọc bởi những tường thành cổ và
hồ nước sâu, Hoàng cung toát nên một không khí thâm nghiêm, trái ngược với nhịp
sống ồn ào, náo nhiệt bên ngoài. Dẫn dắt du khách từ Quảng trường lớn Kokyo Gaien
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vào trong điện là cây cầu đá hai nhịp Nijubashi (Nhị Trọng Kiều) bắc qua một hào sâu,
người Nhật thường gọi là cầu “Mắt Kính” (Meganebashi) vì trông giống như hai tròng
của cặp kính đeo mắt. Đi hết cây cầu là du khách được đưa tới những cung điện nho
nhỏ tường lát đá trắng với mái ngói lam đen chứ không hoành tráng nguy nga như Tử
Cấm Thành ở Bắc Kinh hay các cung điện ở Châu Âu, nhìn trang nghiêm nhưng không
cổ kính. Du khách chỉ được đứng bên ngoài nhìn tòa lâu đài xa xa chứ không được vào
bên trong tham quan vì đó là nơi ở và làm việc của Hoàng gia Nhật hiện nay. Cung
Kyuden và trụ sở của Cơ quan Hoàng gia nằm tại Thành Tây của cung điện Edo trước
đây. Kyuden được dùng cho việc tiếp đãi quan khách nhà nước và tổ chức các nghi lễ,
buổi họp chính thức của nhà nước. Vườn Fukiage là một khu Bảo tồn nơi lưu giữ các
bộ phận thuộc bộ Tam chủng thần khí Nhật Bản và đóng vai trò như một phân khu tín
ngưỡng trong những cuộc diễu hành và đám cưới hoàng gia. Khu Vườn Đông - được
mở cửa cho công chúng Quanh năm - từng là nơi tập hợp của nhiều công trình thời
Edo. Vào ngày 30 Tháng 5 năm 1963, khu vườn này được chính phủ Nhật tuyên bố là
"Di tích lịch sử đặc biệt" theo Luật Bảo vệ Các đặc tính Văn hoá.

Khu phố Ginza - Ginza
Ginza, Chuo, Thành phố Tokyo, Nhật Bản, 104 0061

Nằm gần Hoàng cung, khu phố Ginza nổi tiếng là khu mua sắm sang trọng nhất của
Tokyo, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến đây hàng năm. Ginza
được gây dựng trên nền khu đầm lầy cổ vào thế kỷ 16, sau này được chính phủ quy
hoạch lại theo mô hình hiện đại hóa. Khu phố được thiết kế bởi nhà kiến trúc sư người
Ai-len Thomas Waters và Cục Xây dựng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm khởi công.
Ginza trở thành khu vực có mật độ tập trung của các cửa hàng thương hiệu phương
tây cao nhất ở Tokyo. Đây là một trong hai địa điểm ở Tokyo được Chevalier và
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Mazzalovo xem là địa điểm tuyệt vời nhất cho chuỗi cửa hàng bán hàng cao cấp. Nổi
bật là Chanel, Carolina Herrera, Dior, Gucci, và Louis Vuitton . Các cửa hàng bán lẻ
điện tử tiêu biểu như các showroom của Sony và Apple cũng có mặt tại đây. Ricoh có
trụ sở tại Toà nhà Ricoh ở Ginza. Có rất nhiều chuỗi cửa hàng bách hóa trong khu vực,
bao gồm Hankyu, Seibu, và Matsuya. Ngoài ra nơi đây còn có các khu triển lãm nghệ
thuật. Ðến thăm Ginza đông vui và nhộn nhịp nhất là những buổi chiều cuối tuần khi
con đường Chuo Dori đóng lại không cho xe cộ lưu thông để dành riêng cho người đi
bộ. Trên con phố đi bộ này, du khách cũng như cư dân Tokyo nườm nượp đi lại trên
phố nhộn nhịp như đi hội, tha hồ mua sắm, thưởng ngoạn không gian. Họ khoác lên
mình những bộ trang phục lịch lãm, quý phái để thể hiện đẳng cấp của chính mình.
Không chỉ có mua sắm mà Ginza còn là khu ẩm thực cao cấp tập trung nhiều nhà hàng
cao cấp của Nhật như nhà hàng Michelin, tiệm Sushi của Tsukiji. Khi vào khu ẩm thực
này, du khách sẽ được tiếp đãi nồng hậu và được thưởng thức các món ăn ngon, chất
lượng cao. Ngoài ra, Ginza còn là khu phố phát triển về nghệ thuật khi có các nhà hát
như Teikoku - Gekijo, Kabukiza, các phòng triển lãm, cửa hàng văn phòng phẩm hay
các phòng trưng bày lâu đời. Đặc biệt, Kabukiza là một nhà hát chuyên dụng chỉ để
diễn kịch Kabuki - một loại hình nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản, đây là săn
khấu kịch Kabuki tiêu biểu của Nhật. Bên trong Kabukiza có trưng bày về Kabuki nên
du khách có thể dễ dàng tiếp cận với loại hình nghệ thuật này.

Phố đồ điện tử Akihabara - Akihabara
Sotokanda, Chiyoda, Thành phố Tokyo, Nhật Bản, 101 0021

Nằm ở trung tâm thủ đô Tokyo, Akihabara vốn nổi tiếng là khu phố đồ điện tử hàng
đầu thế giới. Trong những năm gần đây, Akihabara còn được công nhận là trung tâm
văn hóa Otaku của Nhật Bản bởi những ảnh hưởng mạnh mẽ từ trào lưu Otaku. Trong
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lịch sử, Akihabara đã trải qua quá trình quy hoạch quy mô lớn, bao gồm việc cải tạo,
mở rộng ga Akihabara và xây dựng các tòa nhà mới ở các vùng lân cận. Chạy dọc theo
trục đường chính Chuo Dori, Có hàng ngàn cửa hàng điện tử trên khu phố đặc biệt
này, từ những sạp hàng nhỏ chuyên bán từng loại phụ kiện nhất định cho đến những
đại lý điện tử quy mô. Lưu ý rằng một số thiết bị điện tử chỉ được bán để sử dụng ở
Nhật do điện áp và những khác biệt kỹ thuật khác, tài liệu tiếng Nhật và bảo hành có
giới hạn. Tuy nhiên, một số cửa hiệu cũng có một loạt các mẫu hàng quốc tế có thể sử
dụng ở nước ngoài, và hầu hết đều cung cấp những trải nghiệm mua sắm miễn thuế
cho khách du lịch nước ngoài. Các cửa hàng điên tử lớn, có tiếng tại đây phải kể đến
Sofmap, Laox, Yamada Denki, Akky, Yodobashi,... Danh tiếng của khu phố Akihabara
liên tục được cập nhật theo sự phát triển của xu thế thời đại, và cho đến nay vẫn chưa
có dấu hiệu ngừng lại. Suốt vài thập kỷ gần đây, Akihabara nổi lên như một thánh địa
của văn hóa Otaku và Anime. Hàng loạt các cửa hàng chuyen về Anime DVD, Manga,
Retro Video Games, Cosplays, Mô hình, Game Thẻ bài,... mọc lên liên tục đan xen giữa
các khu đồ điện tử. Akihabara còn thường xuyen tổ chức nhiều sự kiện dành cho giới
Otaku để quảng bá, khẳng định sự phong phú, nhộn nhịp và những điểm độc đáo chỉ
có ở Akihabara. Những điểm tham quan độc đáo mà giới Otaku có thể tham khảo là
Trung tâm Anime Tokyo, chuỗi cửa hàng Don Quijote, Super Potato, đài phát thanh
Kaikan, các phòng game, cửa hàng manga Mandarake, quán cafe Gundam, AKB48,...
Vai trò của Akihabara như một thị trường tự do cũng cho phép một số lượng lớn các
tác phẩm nghiệp dư để tìm kiếm những đối tượng đam mê Otaku. Doujinshi, manga
nghiệp dư (hay manga ảo thuật dựa trên anime / manga / trò chơi) đã được phát triển
ở Akihabara từ những năm 1970 khi các nhà xuất bản bắt đầu in các bộ manga mà
chưa sẵn sàng cho các thị trường lớn.

26/40

Hotline: 1800.8054
Email: lienhe@yeudulich.com

Chùa Vàng Kinkakuji - The Golden Pavilion
Số 1, Đường Kinkakuji, Kita, thành phố Kyoto, Nhật Bản, 603 8361

Nằm ở miền Bắc Kyoto, Chùa Vàng Kinkakuji là ngôi chùa thuộc phái Shokoku-ji, dòng
Lâm Tế tông, tên chính thức là Rokuon-ji. Vốn là nơi nghỉ dưỡng trên núi của vị tướng
quân đời thứ 3 Mạc phủ Muromachi Ashikaga Yoshimitsu, Kinkakuji được xây dựng
vào năm 1397, về sau trở thành thiền tự theo ý nguyện trước khi lâm thời của ông.
Kinkakuji là một quần thể cấu trúc ấn tượng được xây hướng ra hồ lớn và là tòa nhà
duy nhất còn sót lại thuộc khu nghỉ dưỡng cũ của Yoshimitsu. Trong suốt tiến trình
lịch sử, ngôi chùa từng bị đốt cháy nhiều lần do nội chiến tại Kyoto hay bị đốt cháy bởi
một nhà sư cuồng tín. Cấu trúc hiện tại được xây dựng lại từ năm 1955. Kinkakuji
được xây dựng để truyền bá, vang vọng văn hóa Kitayama từng phát triển trong giới
quý tộc giàu có của Kyoto thời Yoshimitsu. Mỗi tầng tượng trưng cho một phong cách
kiến trúc khác. Tầng một được xây dựng theo phong cách Shinden từng được sử dụng
cho các tòa cung điện thời Heian, với những trụ gỗ tự nhiên và những bức tường trắng
vừa tạo hiệu ứng tương phản vừa bổ trợ hình ảnh cho các tầng trên của tháp. Các bức
tượng của đức Phật Shaka và Yoshimitsu được lưu giữ ở tầng này. Mặc dù không thể
vào trong chùa, du khách vẫn có thể chiêm ngưỡng những bức tượng từ phía bên kia
hồ nếu quan sát kỹ, vì cửa sổ mặt tiền của tầng đầu tiên thường được mở. Tầng thứ hai
được xây dựng theo phong cách Bukke được sử dụng trong các dinh thự của chiến
binh Samurai, và bên ngoài được dát hoàn toàn bằng lá vàng. Bên trong là tượng Bồ
Tát Kannon được bao quanh bởi các bức tượng Tứ đại Thiên vương, tuy nhiên, các bức
tượng không được trưng bày cho công chúng. Cuối cùng, tầng ba và tầng trên cùng
được xây dựng theo phong cách phòng Thiền Trung Quốc, được dát vàng cả bên trong
lẫn ngoài và trên đỉnh mái có đặt một con phượng hoàng được đúc bằng vàng. Sau khi
tham quan tòa Kinkakuji từ bên kia hồ, du khách có thể ghé qua khu nhà cũ của vị
linh mục trưởng (hojo) được biết đến với những cánh cửa trượt bằng sơn dầu
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(fusuma), nhưng không mở cửa cho công chúng. Con đường đi qua tòa Kinkakuji sau
đó dẫn tới các khu vườn của ngôi đền - được giữ nguyên thiết kế ban đầu từ thời
Yoshimitsu. Các khu vườn có một vài điểm thú vị như hồ Anmintaku được tương
truyền rằng không bao giờ cạn, và các pho tượng mà mọi người ném tiền xu vào cầu
cho may mắn. Tiếp tục xuyên qua khu vườn sẽ đưa du khách tới quán trà Sekkatei,
được thêm vào quần thể Kinkakuji thời Edo. Bên ngoài lối ra là các cửa hàng lưu niệm,
một vườn trà nhỏ, nơi du khách có thể gọi trà matcha, đồ ngọt và vào thăm Fudo Hall,
một ngôi đền nhỏ có đặt bức tượng Fudo Myoo, một trong năm Vị Vệ Hoa và là người
bảo vệ Phật giáo. Bức tượng được khắc họa bởi Kobo Daishi, một trong những nhân
vật quan trọng nhất trong lịch sử tôn giáo Nhật Bản.

Trung tâm Tơ lụa Dệt may Nishijin - Nishijin textile center
Horikawa-dori Imadegawa, Minamiiri Nishi-gawa Kamikyo, Thành phố Kyoto, Nhật
Bản, 602 8216

Tọa lạc tại làng dệt truyền thống Nishijin thuộc vùng đất Kyoto tươi đẹp, trung tâm dệt
may Nishijin nổi tiếng với nghề dệt và lịch sử dệt may truyền thống. Nơi đây trưng bày
những hàng dệt được trang trí tỉ mỉ, cầu kỳ; trong lịch sử từng là nơi cung cấp những
bộ trang phục, lễ phục cho dòng tộc hoàng gia, thầy tăng Phật giáo, và các linh mục
Shinto, ngày nay được biết đến như một viện bảo tàng vinh danh ngành dệt may tơ
lụa truyền thống của Nhật Bản. Vào những năm đầu của cố đô Kyoto, nghệ thuật dệt
tợ lụa Nishiji đã được nhiều người biết đến. Lúc đó là khoảng năm 794, một bộ phận
gia tộc “Hata dan” đã đến vùng Kyoto sinh sống, họ giỏi nuôi tằm và dệt tơ lụa. Cũng
từ đó, nền kinh tế Kyoto ngày càng sung túc, phát đạt đến nỗi Hoàng Đế Kanmu đã
quyết định dời kinh thành về đây. Vào thời đại Edo, có khoảng 5:000 xưởng dệt tơ lụa,
đa phần đều nằm trong khu Nishijin của Kyoto. Từ đó, khu này trở thành trung tâm
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dệt may tơ lụa nổi tiếng nhất Nhật Bản, hay còn được biết đến với tên gọi Viện bảo
tàng dệt tơ lụa truyền thống Nishijin. Nằm trong một tòa nhà hiện đại ở Imadegawa,
viện bảo tàng là nơi để du khách tìm hiểu về công nghệ dệt vô cùng công phu, làm nên
bộ trang phục truyền thống tinh tế và đặc sắc của người Nhật - Kimono; cũng như
thưởng thức chương trình biểu diễn Kimono đậm nét truyền thống. Nơi đây luôn để
lại những ấn tượng thú vị và khó quên cho du khách có dịp ghé đến. Viện bảo tàng còn
cung cấp hàng loạt mẫu trưng bày các loại vải hoàn thiện và kimono, cũng như các
cuộc trình diễn dệt và biểu diễn thời trang bằng kimono. Mẫu vật thường được chú ý
nhất tại đây đó là tằm cùng mô hình phác họa quy trình chúng nhả tơ, vải Nishijin cũ
và hiện đại, và quy trình dệt, với các cuộc triển lãm thường xuyen về những mẫu vật
sử dụng hệ thống Jacquard (khung dệt vải hoa) đục lỗ. Ngoài ra, tại đây còn thường
xuyên tổ chức các chương trình biểu diễn thời trang trang phục Kimono được dàn
dựng công phu và chuyên nghiệp, nhằm mục đích giới thiệu về các sản phẩm may
bằng vải dệt theo kỹ thuật Nishijin cổ truyền đến du khách. Các chương trình biểu
diễn này có chủ đề thay đổi tuỳ theo mùa và được tổ chức 6 - 7 lần trong ngày, từ 10
giờ sáng đến 4 giờ chiều. Đây là tiết mục được nhiều du khách yêu thích khi đến với
trung tâm Nishijin. Đặc biệt, du khách đến đây còn có cơ hội tự mình trải nghiệm
những hoạt động thực tế. Du khách có thể tự tay dệt một miếng vải trên khung dệt nhỏ
theo cách truyền thống. Thậm chí, du khách có thể hóa thân thành một nhân vật
Maiko hay Geiko trong những bộ phục trang kimono trang trọng, được hỗ trợ trang
điểm và trang sức. Dù các hoạt động này có mất phí tham gia, song chúng luôn thu hút
đông đảo du khách.

Lưu ý quan trọng
Check in hàng không:
Hướng dẫn viên sẽ giữ vé máy bay và hộ chiếu (còn hạn ít nhất 06 tháng) của quý
khách để giúp quý khách làm thủ tục check in
Hành lý ký gửi:
Tùy theo từng hãng hàng không
Hành lý xách tay:
Tùy từng hãng hàng không nhưng thông thường sẽ không quá 7kg
Lưu ý nhập cảnh tại nước bạn:
Quý khách cần chú ý lắng nghe hướng dẫn của hướng dẫn viên và làm tờ khai nhập
cảnh tại cửa khẩu trước khi nhập cảnh.
Thủ tục xuất nhập cảnh Hải quan Việt Nam:
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Quý khách cùng đoàn phải có mặt tại sân bay trước ít nhất 2,5 tiếng để kịp làm thủ
tục xuất nhập cảnh. Xuất trình đầy đủ hộ chiếu, vé máy bay và các giấy tờ liên quan
khi được yêu cầu. Tuân theo mọi quy định kiểm tra và yêu cầu của hải quan và cơ
quan xuất nhập cảnh. Quý khách nên khai báo hải quan trong trường hợp quý
khách mang số lượng tiền mặt quá mức cho phép (5000 USD/khách) hoặc mang theo
các đồ vật quý trị giá trên 300 USD như máy ảnh, máy tính xách tay, trang sức. Nếu
xảy ra tình huống đặc biệt, quý khách bình tĩnh làm theo yêu cầu của hải quan, cơ
quan xuất nhập cảnh và nhờ liên hệ với hướng dẫn viên và trưởng đoàn.
Hộ chiếu:
Khi đi quý khách mang theo hộ chiếu gốc còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày khởi
hành. Quý khách sử dụng hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao thì khi đi phải
mang theo công hàm. Quý khách cần giữ lại tất cả các giấy tờ được phát sau khi làm
thủ tục xuất nhập cảnh. Trong suốt hành trình, hộ chiếu của quý khách sẽ do hướng
dẫn viên Việt Nam giữ và bảo quản.
Những mặt hàng bị cấm khi xuất nhập cảnh tại nước bạn:
Các chất ma túy, các chất gây nghiện; súng, đạn, các bộ phận của súng; chất nổ; các
chất liệu cho vũ khí hóa học. Không được mang súng săn, súng hơi, kiếm,... vào Nhật
nếu không có giấy phép sở hữu.
Tiền giả, thẻ tín dụng giả; sách, báo, tranh ảnh hoặc các hàng hóa gây hại cho an
ninh cộng đồng hoặc tinh thần của cộng đồng; các sản phẩm khiêu dâm trẻ em; các
sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Những mặt hàng bị hạn chế khi xuất nhập cảnh tại nước bạn:
Các loại cây và động vật phải được nhân viên kiểm tra trước khi đưa vào hải quan.
Có hạn chế đối với các loại thuốc men và hóa chất làm đẹp (các loại dược phẩm và
các loại thuốc: số lượng đủ dùng trong 2 tháng; các loại hóa chất làm đẹp: 24 đơn vị).
Mua sắm và hoàn thuế:
Các hàng hóa được miễn thuế: Đồ uống có cồn: 3 chai (mỗi chai khoảng 760ml). Các
sản phẩm như: cigar - 100 điếu; thuốc lá - 400 điếu; các sản phẩm từ thuốc lá khác 500gr. Nước hoa 2oz. Các đồ vật khác với tổng trị giá của tất cả hàng hóa (ngoài các
loại nói trên) phải dưới 200,000 yen. Bất cứ vật dụng nào có giá trị dưới 10,000 yen
đều được miễn thuế và không tính vào tổng giá trị của hàng hóa.
Nếu có hàng hóa không mang theo người thì quý khách phải khai 2 tờ khai lúc nhập
cảnh, một bản sẽ được trả lại cho quý khách sau khi được đóng dấu hải quan. Những
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hàng hóa trên phải thuộc sở hữu của quý khách trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhập
cảnh. Tờ khai được đóng dấu phải được đưa ra lúc nhận hàng.
Khi mua hàng miễn thuế tại các cửa hàng miễn thuế, thuế tiêu thụ của các mặt hàng
đó có thể được miễn với điều kiện quý khách phải mang hàng hoá đó ra khỏi Nhật
Bản và xuất trình hộ chiếu khi mua hàng. Khi mua những hàng hóa miễn thuế, 1
hoá đơn chứng nhận mua hàng miễn thuế để xuất khẩu sẽ được đính vào hộ chiếu
của quý khách. Những hàng hóa được miễn thuế sẽ được kiểm tra cùng với thẻ này
khi quý khách xuất cảnh.
Trường hợp bị từ chối cấp thị thực:
Các lý do bị từ chối thị thực có thể sẽ không được đại sứ quán Nhật Bản cung cấp.
Thông tin đại sứ quán Việt Nam tại nước bạn:
Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo - Nhật Bản
Địa chỉ: Tokyo 151 - 0062, Shibuya - ku, Motoyoyogi - cho 50 - 11
Điện thoại: +81 - 3 - 34663311/13
Fax: +81 - 3 - 34667652/12
Email: vnembasy@blue.ocn.ne.jp
Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +2 giờ
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka - Nhật Bản
Địa chỉ: Estate Bakurocho Building, 10F
1 - 4 - 10 Bakuro - cho, Chuo - ku, Osaka - shi, Osaka 541 - 0059 Japan
Điện thoại: +81 - 6 - 62631600/45
Fax: +81 - 6 - 62631770/805
Email: tlsqvn.osaka@mofa.gov.vn
Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +2 giờ
Tổng lãnh sự quán tại Fukuoka
Địa chỉ: 4th Floor, Aquahakata, 5 - 3 - 8 Nakasu, Hakata- ku, Fukuoka, JAPAN 810 0801.
Điện thoại: 0081 - 92 - 263 - 7668
Điện thoại tổng lãnh sự: 0081 - 92 - 263 - 7669
Fax: 0081 - 92 - 263 - 7676
Email: tlsqvn-fukuoka@shirt.ocn.ne.jp
Tiền tệ:
Đơn vị tiền tệ chính thức của Nhật Bản là đồng Yen (ký hiệu: ¥ hoặc viết là: 円)
Nếu quý khách mang theo tiền mặt hoặc các loại thanh toán khác nhiều hơn 1 triệu
Yen thì phải khai với hải quan. Có thể xin tờ khai tại hải quan hoặc sân bay.
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Quý khách nên đổi tiền Yen ở Việt Nam từ trước vì việc đổi tiền ở Nhật khá phức tạp.
Quý khách chỉ có thể đổi tiền ở các ngân hàng hoặc sở giao dịch hợp pháp và chỉ mở
cửa từ 9:00 - 15:00 hàng ngày, trừ thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ chính.
Ổ cắm điện:
Nhật Bản dùng ổ cắm điện loại A (Type A) là ổ cắm dẹt, 2 lỗ (100V - 110V)
Trang phục:
Theo thời tiết
Điện thoại và các số liên lạc khẩn cấp:
Ở Nhật Bản không bán SIM trả trước, đa số đều là SIM trả sau và phải đăng ký với
nhà mạng. Phí chuyển vùng (Roaming) ở Nhật cũng rất cao nên cách tốt nhất để quý
khách liên lạc với gia đình là thông qua kết nối wifi và sử dụng các phần mềm gọi
qua internet như Viber, Zalo, Facetime,...
Tip khi đi nhà hàng, sử dụng dịch vụ khác:
Người Nhật gần như tuyệt đối không chấp nhận văn hóa tip. Quý khách không nên
cố gắng tip tiền cho các nhân viên người Nhật Bản vì đó sẽ bị coi là hành động làm
tổn thương tới lòng tự trọng của nhân viên.
Tiền tip cho hướng dẫn viên:
7 USD/người/ ngày
Lưu ý đặc biệt khác:
An toàn, an ninh bản thân:
Tình hình an ninh ở Nhật khá ổn định, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có tình trạng móc
túi, cướp giật xảy ra tại các khu vực đông đúc. Cảnh sát Nhật Bản được quyền khám
xét ngẫu nhiên, nếu phát hiện quý khách mang theo dao có lưỡi dài hơn 5,5 cm quý
khách có thể bị bắt giữ.
Nhật Bản xử lý rất nghiêm các trường hợp phạm tội ma túy, các trường hợp bị bắt có
thể bị xử phạt tù cùng với tiền phạt rất nặng.
Định nghĩa người cao tuổi:
Quý khách hàng cao tuổi là các khách có tuổi từ 65 trở lên.
Định nghĩa người lớn:
Quý khách hàng người lớn là các khách có tuổi từ 12 trở lên.
Định nghĩa trẻ em:
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Quý khách hàng trẻ em là các khách có tuổi từ 2 đến dưới 12 tuổi.
Định nghĩa trẻ sơ sinh:
Quý khách hàng trẻ sơ sinh là các khách có tuổi dưới 2 tuổi.
Giấy xác nhận sức khỏe:
Quý khách trên 65 tuổi nếu đi du lịch nước ngoài cần phải có giấy chứng nhận sức
khỏe để đi du lịch nước ngoài của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và phải có người
thân khỏe mạnh dưới 60 tuổi đi cùng. Quý khách cũng cần thông báo cho nhân viên
chăm sóc khách hàng của yeudulich.com để được tư vấn.
Quý khách đang mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên chăm sóc khách hàng của
yeudulich.com ngay tại thời điểm đăng ký hoặc gọi số (024) 6256 7788 để được tư
vấn thêm thông tin. Vì lý do đảm bảo an toàn sức khỏe cho quý khách, công ty lữ
hành sẽ không nhận khách mang thai từ 7 tháng trở lên.
Thay đổi hành trình:
Lịch trình có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình thời tiết, giao thông nhưng vẫn
đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan.
Chương trình và giờ bay có thể thay đổi tuỳ theo ngày khởi hành cụ thể.
Thay đổi giá:
Giá có thể thay đổi nếu hàng không thông báo thay đổi mức phụ thu nhiên liệu và lệ
phí sân bay ở các nơi.
Hủy do điều kiện đặc biệt:
Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai,... hoặc do có sự cố, có
sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu
hỏa,... thì công ty lữ hành sẽ có quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận
tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt
hại phát sinh.
Nếu những trường hợp trên xảy ra, công ty lữ hành sẽ đàm phán với các công ty
cung cấp dịch vụ để hoàn trả chi phí cho khách trong điều kiện có thể (sau khi đã
trừ lại các dịch vụ đã thực hiện) và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ
chi phí nào khác.
Hủy do không đủ khách:
Trong trường hợp đoàn không thể khởi hành do không đủ số lượng khách tối thiểu

33/40

Hotline: 1800.8054
Email: lienhe@yeudulich.com

(tùy thuộc từng đoàn), yeudulich.com sẽ tìm và đặt chỗ cho quý khách sang đoàn
khác cùng hành trình, cùng chất lượng trong ngày gần nhất có thể. Nếu quý khách
không chọn được cặp ngày phù hợp, yeudulich.com sẽ hoàn lại tiền, sau khi đã trừ
chi phí các dịch vụ đã thực hiện (nếu có).
Bảo hiểm người già:
Quý khách trên 75 tuổi khuyến khích đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi
tùy theo tour).
Đi cùng trẻ em:
Quý khách nên mang đầy đủ đồ dùng, đồ ăn và thuốc men dành riêng cho trẻ em
nếu đi cùng trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.
Quý khách liên lạc với công ty lữ hành để hỏi trước về điều kiện mang theo các thiết
bị hỗ trợ khi đi cùng trẻ nhỏ như xe đẩy nếu cần.
Thăm quan và đi lại:
Hành trình chuyến đi thông thường sẽ được lên chương trình từ sáng tới chiều tối,
không có thời gian ngủ/nghỉ trưa tại khách sạn.
Quý khách phải thực hiện đúng yêu cầu về thời gian tập trung. Trong trường hợp
quý khách muộn giờ hoặc không đi theo hướng dẫn của hướng dẫn viên, đoàn sẽ
không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của quý khách. Quý khách tự chi trả chi phí
phương tiện quay về khách sạn để tập hợp lại với đoàn vào buổi tối hoặc tới điểm
tham quan kế tiếp.
Trong quá trình đi lại, khi mệt hoặc không thể đi theo đoàn, quý khách cần thông
báo cho hướng dẫn viên và trưởng đoàn.
Trong trường hợp lạc đoàn mà không thông thạo khu vực địa phương, quý khách vui
lòng dừng tại điểm bị lạc đoàn ở nơi dễ nhìn để hướng dẫn viên có thể tìm được.
Tuyệt đối không tự ý tách đoàn để đi một mình mà không thông báo với hướng dẫn
viên hoặc trưởng đoàn. Nếu có tách đoàn thì nên đi theo nhóm và mang theo
cardvisit của khách sạn, số điện thoại của hướng dẫn viên địa phương để đảm bảo
an toàn sau khi đã thông báo đầy đủ với hướng dẫn viên hoặc trưởng đoàn.
Các điểm tham quan phần lớn vào 1 cửa và ra bằng cửa khác, vì vậy quý khách nên
tập trung đi theo đoàn để tránh lạc.
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Cần tuân thủ mọi quy định của điểm tham quan và pháp luật của nhà nước sở tại.
Nếu ai có nhu cầu làm việc riêng cần thông báo trước cho trưởng đoàn hoặc hướng
dẫn viên.
Mọi thay đổi, góp ý về chương trình cần được thông báo và trao đổi với trưởng đoàn
để bàn bạc thống nhất với cả đoàn. Mọi thay đổi không có trong chương trình quý
khách phải tự thanh toán.
Thực hiện văn minh trong du lịch sau khi kết thúc chương trình. Quý khách cùng
đoàn nên có khoản tiền thưởng (tùy chương trình) cho phiên dịch viên, hướng dẫn
viên, lái xe và phụ xe.
Chương trình có thể thay đổi thứ tự để phù hợp với sắp xếp của công ty, khí hậu,
điều kiện sức khỏe của cả đoàn và sẽ được trưởng đoàn thông báo mỗi ngày.
Đồ ăn:
Quý khách ăn sáng tự chọn tại các khách sạn.
Quý khách thường ngồi ăn theo bàn tròn từ 8-12 khách một bàn. Bữa trưa và bữa
chiều có thể ăn theo set menu hoặc buffet.
Các bữa ăn thường không bao gồm đồ uống. Quý khách nên cân nhắc tình trạng sức
khỏe của bản thân trước khi sử dụng rượu bia, hạn chế sử dụng đồ uống có cồn
trong bữa trưa.
Quý khách có thể mang theo một số đồ ăn, gia vị Việt Nam như nước mắm chấm,
ruốc để phù hợp với khẩu vị người Việt.
Nếu quý khách có con nhỏ nên mang theo một ít đồ ăn đóng hộp hoặc ăn liền để đề
phòng trường hợp các bé không ăn được đồ ăn địa phương.
Nếu quý khách không ăn được một số loại đồ ăn vì lý do cá nhân, sức khỏe hoặc tôn
giáo, vui lòng báo trước cho công ty lữ hành để có sắp xếp chuẩn bị riêng.
Chi tiêu:
Khi mua hàng tại siêu thị niêm yết giá và trả tại quầy thu ngân, quý khách không
cần mặc cả. Nếu mua hàng ở các gian hàng đơn lẻ, cửa hàng riêng hoặc tại chợ, quý
khách nên trả giá và kiểm tra chất lượng hàng hóa kỹ lưỡng vì thường sẽ không đổi
trả được.
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Khi mua sắm tại các điểm theo hành trình của đoàn, quý khách thuận mua vừa bán
và nên kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa trước khi mua. công ty lữ hành và hướng dẫn
viên không chịu trách nhiệm về giá cả, chất lượng mặt hàng và quyết định mua
hàng của quý khách. Đại diện công ty lữ hành cũng như hướng dẫn viên địa phương
không có quyền bắt hoặc ép quý khách phải mua hàng ở các địa điểm này.
Thị thực nhập cảnh Việt Nam với khách nước ngoài:
Đối với khách nước ngoài hoặc Việt Kiều, khi đi quý khách phải mang theo tờ khai
hải quan đã vào Việt Nam lần 1 và thị thực rời để nhập cảnh khi quay về Việt Nam.
Hộ chiếu của quý khách phải có thị thực nhập cảnh Việt Nam và được ra vào nhiều
lần (multiple entry).
Hành lý:
Vali và hành lý nên đề tên, số điện thoại và địa chỉ rõ ràng để tránh thất lạc hoặc
nhầm lẫn trong quá trình vận chuyển.
Trong hành lý xách tay qua cửa khẩu không được có các loại chất lỏng có dung tích
trên 100ml (nước ngọt, xịt khoáng, nước hoa, dầu gội đầu, mỹ phẩm ...), chất dễ gây
cháy nổ, các loại dao kéo hoặc đồ dùng sắc nhọn như dao ăn, cắt móng tay.
Trong hành lý ký gửi không được để các loại máy ảnh, máy quay phim, chụp hình,
máy tính xách tay. Tuyệt đối không để tiền và đồ đạc trang sức có giá trị trong hành
lý ký gửi.
Quý khách sẽ tự ký gửi hành lý của mình theo quy định của hải quan để đảm bảo an
ninh hàng không và tự chịu trách nhiệm về hành lý của mình.
Hành lý thường sẽ được chuyển thẳng tới điểm cuối cùng của mỗi chặng hành trình.
Hướng dẫn viên sẽ hỗ trợ quý khách trong việc chuyển tiếp máy bay và lấy hành lý
tại điểm cuối.
Quý khách phải tuân theo quy định về trọng lượng và số lượng hành lý của hãng
hàng không, nếu vượt quá mức cho phép, quý khách sẽ phải tự chi trả lệ phí quá
cước.
Lưu trú tại khách sạn:
Khi check in, quý khách xuất trình giấy tờ cá nhân (chứng minh nhân dân với hành
trình nội địa, hộ chiếu có thị thực với hành trình quốc tế). Điền tờ khai nhận phòng,
nhận chìa khóa phòng hoặc thẻ từ.
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Khi check out, quý khách check out đúng theo giờ quy định của khách sạn hoặc theo
giờ trong hành trình tour, trả chìa khóa/thẻ từ và thanh toán các phụ phí khác cần
thanh toán nếu quý khách sử dụng các dịch vụ tại khách sạn trong thời gian lưu trú.
Quý khách phải tự chịu trách nhiệm về những vật dụng, giấy tờ tùy thân, đồ đạc quý
giá và tiền bạc để trong phòng khách sạn mà không gửi tại két an toàn của lễ tân.
Vui lòng kiểm tra các thiết bị có trong danh sách thiết bị trong phòng ngay khi nhận
phòng và báo hỏng hoặc thiếu (nếu có) cho hướng dẫn viên. Nếu không, khi trả
phòng quý khách sẽ phải bồi thường cho các vật dụng hỏng hoặc thiếu mà không
phải do mình gây ra.
Quý khách vui lòng gửi lại chìa khóa/thẻ từ cho quầy tiếp tân khách sạn mỗi khi rời
khách sạn để tránh mất. Nếu mất hoặc làm hỏng chìa khóa/thẻ từ sẽ phải bồi thường
phí làm lại chìa/thẻ.
Gọi điện thoại nội bộ trong khách sạn từ phòng này sang phòng kia hoặc gọi điện
thoại xuống lễ tân không mất phí. Quý khách vui lòng tham khảo tờ giấy hướng dẫn
trên mặt bàn điện thoại hoặc hỏi hướng dẫn viên.
Các loại nước uống để bên ngoài tủ lạnh có dòng chữ Complimentary hoặc Free
được phục vụ miễn phí.
Các loại nước uống, đồ ăn để trong tủ lạnh (mini bar) hoặc đặt trong các giỏ để trên
kệ như các loại đồ ăn vặt đóng gói, hạt điều khô, hoa quả sấy đều phải trả phí.
Đa số các khách sạn đều có dịch vụ PAY tivi (chiếu các loại phim giải trí). Nếu không
xem, quý khách không bấm nút PAY. Còn nếu nhấn nút mà không xem, quý khách
vẫn sẽ phải thanh toán tiền.
Trong một vài khách sạn có sử dụng hệ thống robot minibar (tủ lạnh chứa thực
phẩm tự động). Trong trường hợp đã nhấn nút lấy thực phẩm, quý khách sẽ không
thể hoàn trả lại vì máy đã tự động tính tiền.
Dịch vụ tại khách sạn:
Các khách sạn có thể có thêm các dịch vụ khách như bể bơi, spa, phòng gym, quán
bar, phục vụ bữa sáng tại giường, nhờ gọi taxi,... Quý khách nên hỏi hướng dẫn viên
hoặc quầy lễ tân về chi phí sử dụng các dịch vụ này trước khi dùng.
Giặt là:
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Dịch vụ giặt là tại khách sạn thường phải trả thêm phí phục vụ từ 20% - 30%. Quý
khách có thể tự giặt đồ của mình hoặc thuê khách sạn giặt. Nếu bỏ quần áo vào sọt
đồ bẩn trong phòng, khách sạn sẽ tự mang đi giặt và quý khách sẽ phải trả tiền.
An toàn, an ninh bản thân và đoàn:
Quý khách không nên tự ý hút thuốc tại khu vực không cho phép hoặc xả rác nơi
công cộng, tại các điểm tham quan vì sẽ bị phạt tài chính.
Luôn mang theo cardvisit của khách sạn và số điện thoại hướng dẫn viên bản địa.

Checklist khởi hành
Giấy tờ
Hộ chiếu (Passport)
Thị thực (Visa)
Bảo hiểm du lịch
Bản photo hộ chiếu
Bản photo chương trình tour
Bản in/photo vé máy bay
Bản in/photo các vé khác đã mua
2 ảnh chân dung 4x6 mới chụp trong vòng tối đa 6 tháng
Form làm lại hộ chiếu
Liên Hệ
Lưu liên hệ hotline công ty du lịch
Lưu liên hệ hướng dẫn viên tại Việt Nam
Lưu liên hệ hướng dẫn viên tại nước ngoài
Lưu liên hệ đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài
Lưu các số điện thoại khẩn cấp
Thiết bị điện tử
Kiểm tra điện thoại
Các phần mềm nên cài
Máy ảnh
Pin dự phòng/Powerbank
Ổ cắm điện (tham khảo phần lưu ý riêng trong chương trình tour)
Các loại sạc
Tai nghe
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Tiền tệ
Tiền mặt
Thẻ tín dụng
Quần áo
Trang phục theo mùa
Quần áo ngủ
Mũ
Ô
Giày mềm
Áo mưa
TKhăn tay
Đồ dùng vệ sinh cá nhân (Nếu có nhu cầu)
Bàn chải
Kem đánh răng
Nước súc miệng
Chỉ nha khoa
Sữa tắm
Dầu gội
Sữa rửa mặt
Dầu/nước tẩy trang
Bông tẩy trang
Băng vệ sinh
Dao cạo râu
Kem cạo râu
Máy sấy tóc
Khăn tắm
Đồ dùng cá nhân khác
Đồng hồ
Bình đựng nước cá nhân
Khóa vali
Sức khỏe
Tiêm phòng
Các loại thuốc nên mang
Thông báo chế độ ăn kiêng/tình trạng sức khỏe với công ty du lịch, hướng dẫn viên
Đồ dùng cho em bé (Nếu có nhu cầu)
Quần áo theo mùa
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Mũ
Khăn xô
Tất
Bao tay
Yếm
Gối
Chăn
Bình sữa
Sữa bột
Đồ ăn dặm/nhẹ
Bộ đồ ăn trẻ em
Ty ngậm
Sữa tắm trẻ em
Dầu gội trẻ em
Đồ chơi
Sách/Truyện
Xe đẩy

40/40

