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CHƯƠNG TRÌNH CHO ĐOÀN DOANH NGHIỆP ĐỒ UỐNG VIỆT NAM THAM DỰ 

TRIỂN LÃM DRINK JAPAN 2019 TỪ NGÀY 26 ĐẾN 30 THÁNG 11 NĂM 2019 

Thời gian Lịch trình 

Ngày 1 

26/11/2019 

Thứ Ba 

HÀ NỘI/ TP. HCM – TOKYO (Ăn trưa – tối) 

21h00 ngày 25/11/2019: Đoàn tập trung tại Sân bay quốc tế Nội Bài/ Tân Sân Nhất 

làm thủ tục xuất cảnh đi Nhật.  

Đoàn Hà Nội: Chuyến bay VN 310 cất cánh lúc 00h25 sáng ngày 26/11/2019, đến 

Tokyo lúc 07h00 sáng (giờ địa phương) 

Đoàn TP. HCM: Chuyến bay VN 300 cất cánh lúc 00h15 sáng ngày 26/11/2019, đến 

Tokyo lúc 07h45 sáng (giờ địa phương) 

09h00 – 17h00: Xe đưa đoàn đi thăm quan Thành phố Tokyo: Hoàng cung Tokyo 

Imperial Palace (bên ngoài), Tòa nhà Metropolitan (đài quan sát tại tầng 45), 

Trung tâm thương mại Ginza, Khu phố điện tử Akihabara, Chùa Asakusa 

Kannon, Tháp Tokyo sky tree,Công viên Kokuei Showa Kinen, 

12h00: Ăn trưa tại nhà hàng 

18h00: Ăn tối tại nhà hàng 

Nghỉ đêm tại khách sạn 3*** SUNSHINE CITY PRINCE hoặc tương đương 

Ngày 2 

27/11/2019 

Thứ Tư 

 

THAM DỰ KHAI MẠC TRIỂN LÃM DRINK JAPAN (Ăn sáng – tối) 

07h30: Ăn sáng tại khách sạn 

08h30: Xe đưa đoàn đến trung tâm triển lãm. 

09h30 – 17h00: Đoàn làm việc với các đối tác tại triển lãm về: 
 

 Nguyên liệu, phụ gia 

 Máy móc thiết bị phòng thí 

nghiệm 

 Máy móc chế biến 

 Máy chiết rót 

 Máy kiểm tra chất lượng 

 Sản xuất theo hợp đồng 

 Phòng sạch 

 Hệ thống cung cấp năng lượng 

 Máy đóng gói 
 

12h00: Tự túc ăn trưa tại triển lãm 

18h00: Ăn tối tại nhà hàng 

Nghỉ đêm tại khách sạn 3*** SUNSHINE CITY PRINCE hoặc tương đương 

Ngày 3 

28/11/2019 

Thứ Năm 

 

TOKYO – NÚI PHÚ SĨ (Ăn sáng – trưa – tối) 

07h30: Ăn sáng tại khách sạn 

08h30: Xe đưa đoàn đi thăm quan nhà máy Bia Ishikawa Brewery – thưởng thức 

các sản phẩm Rượu sake, bia Tokyo Blues. 

12h00 Ăn trưa tại nhà hàng  

14h00: Xe đưa đoàn đến thăm quan Núi Phú Sĩ: Núi Phú Sỹ - Fuji tọa lạc trên địa  

phận tỉnh Shizuoka, cách Tokyo khoảng 100km về phía Tây Nam. Với chiều cao 

3.776m và hình nón chóp trông rất hùng vĩ, Phú Sỹ trở thành ngọn núi lửa cao nhất 

tại vương quốc hoa anh đào. Dưới chân núi có 5 hồ nước ngọt lớn, đó là: Sai, 

Motosu, Kawaguchi, Yamanaka và Shoji. Đây là một phần trong Công viên Quốc 

gia Phú Sĩ-Hakone-Izu: Trạm Fuji Subaru Line 5th: là điểm nổi tiếng nhất trong 

các trạm 5 của núi Phú Sĩ và là địa điểm tuyệt vời để chiêm ngưỡng ngọn núi.  

18h00 Ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại khách sạn 3***  JIRAGON NO FUJI 

YUKATA hoặc tương đương 

http://www.drinkjapan.jp/


Ngày 4 

29/11/2019 

Thứ Sáu 

 

FUJI – KAMAKURA - TOKYO (Ăn sáng – trưa – tối) 

07h30: Ăn sáng tại khách sạn 

08h30: Xe đưa đoàn thăm quan cố đô Kamakura:  ngôi đền linh thiêng Tsurugaoka 

Hachimangu, Viếng tượng Phật A Di Đà (Kamakura Daibutsu),  Ngôi đền cổ 

Hasedera 

12h30 Ăn trưa tại nhà hàng  

14h00 Xe đưa đoàn đi về thành phố Tokyo: Tự do thăm quan mua sắm tại trung 

tâm thương mại Aeon Mall. 

19h00 Ăn tối tại nhà hàng  

Nghỉ đêm tại khách sạn 3*** NARITA VIEW HOTEL hoặc tương đương 

Ngày 5 

30/11/2019 

Thứ Bảy 

TOKYO – HÀ NỘI/ TP. HCM 

06h00 : Xe đưa đoàn ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh.  

Đoàn Hà Nội: Chuyến bay VN 311 cất cánh lúc 10h00 sáng, về đến Hà Nội lúc 

14h25 (giờ địa phương). 

Đoàn TP.HCM: Chuyến bay VN 301 cất cánh lúc 09h30 sáng, về đến TP. HCM lúc 

14h20 (giờ địa phương). 

Kết thúc chương trình. Chia tay và hẹn gặp lại. 

KINH PHÍ TRỌN GÓI CHO 01 ĐẠI BIỂU THAM DỰ: 46,868,000 VND/ Đại biểu 

Chương trình áp dụng cho đoàn tối thiếu 16 thành viên tham dự  

Chương trình và lịch trình chi tiết sẽ được gửi tới Quý đại biểu trước 10 ngày khởi hành 

 

Bao gồm: 
- Vé máy bay khứ hồi ; Thuế sân bay quốc 

tế/ Visa nhập cảnh theo đoàn/Bảo hiểm 

toàn cầu  

- Phương tiện vận chuyển tại nước ngoài/ 

Nghỉ đêm tại khách sạn tiêu chuẩn 3 sao 

(phòng đôi) 

- Cán bộ dẫn đoàn / Phí thăm quan khảo sát 

/ Các bữa ăn theo chương trình 

Không bao gồm: 
- Chi tiêu cá nhân: điện thoại, giặt là, mua sắm, 

đồ uống 

- Tiền Tip cho HDV và lái xe nước ngoài  

- Ngủ phòng đơn, hành lý quá cước quy 

định 

- Phí phòng đơn: 6.200.000 VNĐ cho 04 

đêm 

 

 


