CHƯƠNG TRÌNH THAM DỰ N-EXPO JAPAN 2020 VÀ KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG NHẬT
BẢN TỪ NGÀY 22 ĐẾN 26 THÁNG 04 NĂM 2020 TẠI TP. OSAKA, NHẬT BẢN
Thời gian
Ngày 22/04
Thứ Tư

Lịch trình chi tiết
Hà Nội (TP HCM) – OSAKA (Ăn trưa – Tối)
Tối ngày 21/04 Đoàn tập trung tại sân bay quốc tế Nội Bài/ Tân Sơn Nhất làm thủ tục
xuất cảnh bay đi Oska, Nhật Bản:
Đoàn Hà Nội: Chuyến bay VN 330 cất cánh lúc 00h20, đến Oska lúc 06h40 sáng (giờ địa
phương)
Đoàn TP. HCM: Chuyến bay VN 300 cất cánh lúc 00h05, đến Osaka lúc 08h00 sáng (giờ
địa phương)
09h00: Xe đưa đoàn đi thăm quan thành phố Osaka: Lâu đài Osaka (chụp hình bên
ngoài), Ngắm toàn cảnh thành phố từ trên Tháp Umeda Sky Building, Khu thương mại
Shinsaibashi
12h00: Ăn trưa tại nhà hàng
13h30: Đoàn tham dự Triển lãm N-EXPO JAPAN 2020 và làm việc với các đối tác về:
•
•
•
•
•

Ngày 23/04
Thứ Năm

Ngày 24/04
Thứ Sáu

Ngày 25/04
Thứ Bảy

Xử lý và tái chế rác thải/ nước thải
Cải thiện môi trường, đất và không khí
Bao bì sinh học, đóng gói, sản phẩm sinh thái
Xử lý chất thải hữu cơ, sinh khối
Xử lý rác thải độc hại

•
•
•
•

Phần mềm theo dõi môi trường, thiết bị
đo lường, phân tích
Thu gom, vận chuyển, bảo quản rác thải
Công nghệ đốt rác, thu hồi nhiệt thải
Các biện pháp phòng ngừa thảm họa

18h30: Ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại khách sạn 3*** OSAKA PLAZA
OSAKA - Tham dự triển lãm N- EXPO JAPAN 2020 (Ăn Sáng – Tối)
07h30: Ăn sáng tại khách sạn
08h30: Xe đưa đoàn đến Trung tâm triển lãm Osaka, tiếp tục làm việc với các đối tác tại
Triển lãm.
12h00: Tự túc ăn trưa tại Triển lãm
18h30: Ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại khách sạn 3*** OSAKA PLAZA
OSAKA - HAKONE (Ăn Sáng – Trưa – Tối)
07h30: Ăn sáng tại khách sạn
08h50: Đi tầu cao tốc Shinkansen đến Núi Phú Sĩ. Đoàn thăm quan Núi Phú Sĩ - ngọn núi
cao nhất và là biểu tượng của đất nước Nhật Bản
13h00: Ăn trưa tại nhà hàng
14h00: Thăm quan khu làng cổ Oshino Hakkai (ngôi làng cổ nằm yên bình dưới chân núi
Phú Sĩ) – Thăm quan và hái trái cây theo mùa – Tắm Onsen
18h30: Ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại khách sạn 3*** TOMINOKO
PHÚ SĨ - TOKYO (Ăn Sáng – Trưa – Tối)
07h30: Ăn sáng tại khách sạn
08h30: Xe đưa đoàn đi thành phố Tokyo thăm quan: Thăm chùa Asasuka Kannon - Khu
đền cổ nhất Tokyo, Khu mua sắm Nakasime ngay trước cửa Đền, Tháp Tokyo Skytree biểu tượng của thành phố (bên ngoài), thăm quan Cung điện Hoàng Gia (bên ngoài)
12h30: Ăn trưa tại nhà hàng
14h00: Thăm quan khu thương mại Akihabara/ Ginza
18h30: Ăn tối tại Nhà hàng. Nghỉ đêm tại khách sạn 3*** NARITA VIEW

TOKYO – HÀ NỘI (TP HCM) (Ăn Sáng)
Ngày 26/04 06h30: Làm thủ tục trả phòng khách sạn
Chủ Nhật
07h00: Xe đưa đoàn ra sân bay làm thủ tục về Việt Nam
Đoàn Hà Nội: Chuyến bay VN 311 cất cánh lúc 10h00, đến Hà Nội lúc 13h35
Đoàn TP. HCM: Chuyến bay: VN 301 cất cánh lúc 09h30, đến TP. HCM lúc 13h30
Kết thúc Chương trình, chia tay và hẹn gặp lại!

Kinh phí trọn gói cho 01 thành viên tham dự chương trình: 46,868,000 VNĐ.
(Kinh phí trên áp dụng cho đoàn tối thiểu 16 đại biểu tham dự tại mỗi đầu khởi hành)
Bao gồm:
- Vé máy bay các chặng; thuế sân bay quốc tế
- Visa Nhật Bản, Bảo hiểm toàn cầu
- Thư mời, Vé vào cửa triển lãm N - Expo Japan 2020
- Nghỉ đêm tại khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 3*
(02 người/ phòng hoặc 3 người/phòng nếu lẻ)
- Cán bộ dẫn đoàn, Phí thăm quan khảo sát
- Các bữa ăn và phương tiện theo chương trình

Không bao gồm:
- Chi tiêu cá nhân: điện thoại, giặt là, mua sắm...
- Tiền Tip cho HDV và lái xe nước ngoài
- Phí phát sinh nếu ngủ phòng đơn: 6,800,000 VND/ 4
đêm
- Hành lý quá cước và các chi phí phát sinh
- Phát sinh do phụ phí xăng dầu của Hãng hàng không
tại thời điểm xuất vé
- 01 bữa ăn trưa ngày 23/04/2020 tại Triển lãm

Ghi chú: N-Expo Japan 2020 cũng diễn ra cùng thời điểm với Mùa lễ hội Hoa Anh Đào nên tất cả các dịch vụ
đều được đặt trước sớm và tăng giá rất cao. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho đoàn đại biểu được tốt nhất, các
đơn vị đăng ký thành viên tham dự muộn nhất trước ngày 02/03/2020 để tránh các chi phí phát sinh
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