
 

 
 

 

CHƢƠNG TRÌNH 
 

HỘI THẢO “KINH NGHIỆM NHẬT BẢN TRONG XÂY DỰNG CHUỖI GIÁ TRỊ 

NÔNG SẢN” KẾT HỢP THĂM QUAN, NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG 

NÔNG SẢN VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN (TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – CỐ ĐÔ KYOTO – 

NAGOYA – OSAKA) 

 

Khởi hành :  11/11/2019; Thời gian:  6 ngày/5 đêm 

Hàng không:  Vietnam Airlines 

 

Những năm qua, Tổng hội nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã tổ chức nhiều đoàn 

tham quan, học tập kinh nghiệm, nghiên cứu và phát triển thị trường nông sản, thủy sản Việt 

Nam tại Mỹ và các nước phát triển trên thế giới. Cùng với sự hỗ trợ và phối hợp tích cực của 

các đối tác của Tổng hội tại nước ngoài, các thành viên tham gia đoàn do Tổng hội nông 

nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức đã gặt hái được rất nhiều thành công, kết thúc mỗi chuyến 

công tác doanh nghiệp giữa 2 nước đã ký kết được nhiều hợp đồng thương mại.   

 

 
 
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh 

chụp ảnh lƣu niệm cùng một số thành viên 

tham gia đoàn doanh nghiệp của Tổng hội 

NN&PTNTVN 

 
 

Lãnh đạo Tổng hội NN&PTNTVN tặng quà và 

cảm ơn các chuyên gia Hàn Quốc đã chia sẻ 

kinh nghiệm về mô hình sản xuất, đóng gói, 

bảo quản sản phẩm nông nghiệp 

  



 

 
 

 

 
ĐIỂM ĐẶC BIỆT TẠO NÊN GIÁ TRỊ CỦA CHƢƠNG TRÌNH 

☆ Dịch vụ hàng không:  Vietnam Airlines 

☆ Qúy khách được tham dự Hội thảo “Kinh nghiệm Nhật Bản trong xây dựng chuỗi giá 

trị nông sản” 

☆ Khám phá nét đẹp văn hóa truyền thống Nhật Bản độc đáo với những điểm tham quan 

đặc sắc về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Tokyo, Cố đô Kyoto, Osaka mùa 

lá rụng – là mùa đẹp nhất trong năm của Nhật Bản. 

☆ Khám phá vẻ đẹp của núi Phú Sĩ-biểu tượng của xứ sở Phù Tang 

☆ Trải nghiệm tắm suối nước khoáng nóng Onsen, tàu siêu tốc Shinkansen 

☆ Khám phá nền ẩm thực tinh tế đặc trưng của các vùng khác nhau của Nhật Bản, học 

tập kinh nghiệm bán hàng của nông dân Nhật Bản, Thỏa sức mua sắm các mặt hàng 

nội địa Nhật Bản chất lượng cao. 

☆ Gặp gỡ giao lưu với các đối tác của Tổng hội tại Nhật Bản hương tới hợp tác chuyển 

giao công nghệ và tiêu thụ nông sản. 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

NGÀY 01: HÀ NỘI –TOKYO  
Tối: 21h00’ Xe và HDV đón Quý khách tại điểm hẹn đưa ra sân bay Nội Bài đáp chuyến bay 

VN310 đi Tokyo – Thủ đô đất nước “Mặt trời mọc” lúc 00h20 – 07h00.  

Quý khách nghỉ đêm trên máy bay. 

NGÀY 02: TOKYO  (ĂN SÁNG MB/TRƢA/TỐI) 
Sáng: Đến sân bay Narita, đoàn làm thủ tục nhập cảnh.  

Quý khách tham quan Khu phố cổ Asakusa với ngôi chùa cổ nổi tiếng Asakusa Temple.  

Quý khách tham quan Tháp Tokyo Sky Tree.  

Ăn trưa tại nhà hàng.  



 

 
 

 

Chiều: Hội thảo “Kinh nghiệm Nhật Bản trong xây dựng chuỗi giá trị nông sản” tại Quảng 

trƣờng Hoàng Cung – Chủ trì bời Liên hiệp Trung ƣơng các HTX nông nghiệp Nhật Bản 

(JA-Zenchu) 

Những người không quan tâm có thể tự do mua sắm tại Trung tâm mua sắm Akihabara, DFS 

lotte Ginza, chiêm ngưỡng Hoàng Cung Nhật Bản và ăn tối tại nhà hàng.   

Nghỉ đêm tại khách sạn *** Grandbell Shinjuku hoặc tương đương. 

 
 

NGÀY 03: TOKYO – NÚI PHÚ SỸ (ĂN SÁNG/TRƢA/TỐI) 
Sáng: Sau bữa sáng, Xe đón đoàn đi thăm quan Núi Phú Sỹ. 

Núi Phú Sĩ – Biểu tượng của đất nước Nhật Bản –  đỉnh núi lửa đang hoạt động và cao nhất Nhật 

Bản - cao 3776m và được bao phủ bởi 5 hồ bao quanh núi. (nếu thời tiết đẹp, quý khách sẽ được 

lên trạm số 5, ngắm nhìn đỉnh Núi Phú Sĩ lấp lánh chỏm tuyết bạc trong nắng) 

Quý khách ăn trưa.  

Chiều:  Quý khách thăm quan nông nghiệp tại Làng Oshino Hakkai. 

Làng Oshino Hakkai - là ngôi làng cổ nằm yên bình dưới chân núi Phú Sĩ. Là ngôi làng có 

nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp truyền thống, tuy nhiên sản phẩm nông sản của họ lại có giá 

trị rất cao. Cho đến ngày nay, những ngôi nhà ở làng Oshino Hakkai vẫn mang nét kiến trúc 

truyền thống Nhật Bản xa xưa. 

Tự do mua sắm tại Gotemba Outlet và học tập kinh nghiệm bán hàng của nông dân Nhật Bản.  

Quý khách ăn tối, thư giãn và thoả sức Sauna tại bồn nước suối khoáng nóng thiên nhiên trong 

quần thể khu nghỉ dưỡng. 

Nghỉ đêm tại khách sạn *** Sun Plaza hoặc tương đương. 



 

 
 

 

 
 
 

NGÀY 04: NÚI PHÚ SỸ - NAGOYA  (ĂN SÁNG/TRƢA/TỐI) 
 

Sáng: Sau bữa sáng, trả phòng khách sạn. Đoàn trải nghiệm 1 chặng tàu hoả Shinkansen, từ ga 

Hamamatsu đến ga Toyohashi. Ăn trƣa tại nhà hàng. 

Đoàn đi tham quan, khảo sát thị trƣờng và học tập kinh nghiệm bán hàng của nông dân 

Nhật Bản tại AEON Mall 

Ăn tối tại nhà hàng địa phương.  Nghỉ đêm tại khách sạn *** Cypress Garden hoặc tương đương. 

 
 

NGÀY 05: NAGOYA – KYOTO – OSAKA  (ĂN SÁNG/TRƢA/TỐI) 
 

Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Sau đó, khởi hành đi Kyoto. Quý khách thăm thắng cảnh 

nổi tiếng của thành phố với Chùa Vàng – Văn cảnh nổi tiếng nhất Kyoto và được UNESCO công 

nhận là di sản văn hóa thế giới. 

Tiếp tục tham quan Chùa Thanh Thuỷ – một di sản văn hóa đặc sắc của cố đô Kyoto, ngay phía 

sau tòa kiến trúc chính của chùa là một thác nước có tên Ottowa chảy xuống theo đường dẫn thành 

ba dòng. Tương truyền  uống nước ở cả ba dòng của thác này sẽ trường thọ, khỏe mạnh và thành 

công trong sự nghiệp. Ăn trưa tại nhà hàng. 

Chiều: Quý khách tham quan một số mô hình nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản nổi tiếng của 

thành phố Osaka và thăm quan Lâu đài Osaka (chụp ảnh bên ngoài). Tự do mua sắm tại Khu 

Shinsai – Bashi hay còn gọi là khu Nippon Bashi. 

Nghỉ đêm tại khách sạn *** Kanku Joytel hoặc tương đương. 



 

 
 

 

 
NGÀY 06: OSAKA – HÀ NỘI                                                                (ĂN SÁNG MB) (ĂN SÁNG/TRƢA MB) 
 

Sáng: Ăn sáng ở khách sạn. 07h30: làm thủ tục trả phòng, xe đưa quí khách ra sân bay  Kansai 

đáp chuyến bay VN331. Máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Xe đưa đoàn về nội thành. 

Chia tay, kết thúc chương trình. 

 

CHI PHÍ TRỌN GÓI CHO 01 NGƢỜI 

59.000.000 đồng/1 ngƣời 

Phụ thu phòng đơn: 11.000.000 đồng/1 ngƣời 

 

Bao gồm :  

 Khách sạn theo tiêu chuẩn 4*: 02 khách/phòng.  

 Các bữa ăn theo chương trình 

 Xe máy lạnh đời mới đưa đón trong và ngoài nước 

 Vé máy bay chặng: Hanoi – Tokyo//Osaka – Hanoi  

 Phí SB quốc tế, an ninh hàng không; 

 Phí dịch vụ Visa nhập cảnh Nhật Bản 6 triệu đồng,  

 Tiền bồi dưỡng cho HDV và lái xe địa phương: 7 USD/khách/ngày tour. 

 Vé thắng cảnh vào cửa lần 1 tại các điểm trong chương trình 

 Bảo hiểm du lịch tại nước ngoài  

 HDV tiếng Việt suốt tuyến 

Không bao gồm :  

 Chi phí cá nhân, đồ uống, hành lý quá cước, phí giặt là trong khách sạn. 

 Chi phí phòng đơn;  

 

 



 

 
 

 

HƢỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH NHẬT BẢN 

1. 02 ảnh (4,5 x 4,5cm), ảnh mới chụp, nền trắng, rõ ràng (không sử dụng ảnh scan). 

2. Hộ chiếu gốc có ký tên, còn hạn sáu tháng trở lên và còn trang trống để dán visa)  

3. Sơ yếu lý lịch cá nhân (theo mẫu trang 2). 

4. Ký tên vào tờ khai tiếng Anh: Mục cuối trang 2 

5. Lệ phí không hoàn lại: 6 triệu đồng phí làm visa trong trường hợp Đại sứ quán từ chối 

cấp visa cho Quý khách; chi phí dịch thuật hồ sơ, phí đặt vé máy bay, phí thư mời và phí đặt 

phòng khách sạn… 

  

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ 

 

Ông (Bà) ........................................ ĐT: ...................................... 

 

VĂN PHÒNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ GIẢI ĐÁP THÔNG TIN 

Địa chỉ: Phòng 16 tầng 19 sảnh A2 tòa nhà HDMon,  

Đường Nguyễn Cơ Thạch, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Điện thoại: 024 3833 1212 – Hotline: 0919.052.336 (Mr Ngân) 

Email: tonghoinongnghiepvietnam@gmail.com 

 

 

mailto:tonghoinongnghiepvietnam@gmail.com

