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Time Quantity

Unit
Taxes Amount
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TP. HCM - OSAKA
- Đón đoàn và làm thủ tục xuất cảnh đi Osaka, Nhật Bản
Chuyến bay khởi hành lúc 01:20 – 08:30 (+2). Nghỉ đêm trên máy
bay.
OSAKA
- Đến Osaka, đoàn làm thủ tục nhập cảnh.
- Tham quan trường Đại học Osaka – Osaka International
University (viết tắt là OIU) được thành lập vào năm 1988. Trường
có thế mạnh về đào tạo các ngành Khoa Học, Công Nghệ và Y
Dược.
- Tham dự các lớp học thử, sân chơi thể thao, phòng nghiên cứu
của trường
- Tiệc chào mừng giao lưu văn hóa với sinh viên quốc tế
OSAKA – CITY TOUR
- Tham quan thành phố Osaka:
- Lâu đài Osaka, bảo tàng Peace Osaka, bảo tàng khoa học Osaka
Science Museum, bảo tàng nghệ thuật National Museum of Art,
Tòa nhà Umeda Sky …
- Thưởng thức những món ăn tuyệt vời ở Osaka như Takoyaki
(bạch tuộc viên), Okonomiyaki, sushi và sashimi tươi ngon,
Kushiage, Kitsune Udon, Teppanyaki …
OSAKA UNIVERSAL STUDIOS JAPAN:
- Đi chơi ở Universal Studios Japan: Thế giới phù thủy của Harry
Potter, Minion Park, Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic
Park, Waterworld, Làng Amity, Universal Wonderland…
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OSAKA - KYOTO
- Ăn sáng, trả phòng và lên đường đến Kyoto.
- Chiều thăm trường Đại Học Kyoto - trường Đại học quốc gia lâu
đời nhất của Nhật Bản. Trường đứng thứ 38 (theo QS năm 2015)
các trường Đại học chất lượng của thế giới. Tại quê nhà, trường
đứng ở vị trí á quân. Với 8 giải Nobel và 2 giải Field, Đại học Kyoto
được coi là cái nôi đào tạo nhân tài của Nhật. Khuôn viên của
trường rộng 1,3 km vuông chia làm 3 khuôn viên chính. Đại học
Kyoto sở hữu khoảng 30 trung tâm và viện nghiên cứu trên cả
nước.
- Ngắm cảnh cố đô Kyoto về đêm
KYOTO TOUR
- Tham quan Rừng tre Arashiyama nổi tiếng của Kyoto
- Tham quan đền ngàn cổng Fushimi Inari, là nơi thờ cúng cho
Thần đạo "kami" (các vị thần Shinto). Các Inari Kami, vị thần được
thờ trong núi, là người bảo trợ của các doanh nghiệp, thương nhân
và nhà sản xuất. Do đó những ngôi đền thờ Inari Kami luôn thu
hút mọi người đến để cầu nguyện cho nỗ lực thành công kinh
doanh của công ty.
KYOTO TOUR
-

Thăm Chùa Kodaiji
Chợ cá, ẩm thực Nishiki
Tham quan Quận Gion, là quận geisha nổi tiếng ở Kyoto
Kyoto tower và nhạc nước ở Kyoto Station

1.000

0.00

0₫

1.000

0.00

0₫

1.000

0.00

0₫

1.000

0.00

0₫

1.000

0.00

0₫

KYOTO – TOKYO
- Đoàn ăn sáng, trả phòng và di chuyển sang Tokyo
- Đến Tokyo check in nhận phòng và ăn tốI, khám phá Tháp truyền
hình Tokyo SkyTree
TOKYO
- Đến thăm và tham quan trường Đại học Quốc tế Tokyo - TIU (
Nhật Bả n), được thà nh lập từ thá ng 4 năm 1965, nằm ở Kawagoe
thuộc tı ̉nh Saitama, ngoạ i ô Tokyo.
- Hoàng cung Tokyo - Nhật Bản nằm ở trung tâm Tokyo, là nơi
hoàng gia Nhật Bản hiện đang sống và làm việc. Tại đây, Nhật
Hoàng và Hoàng hậu đón tiếp khách quý và lãnh đạo các nước,
tiếp nhận các đại diện ngoại giao được cử sang nhậm chức tại
Nhật Bản.
- Khu vườn phía Đông Hoàng cung Tokyo.
- Shibuya của Tokyo - khu phức hợp cao cấp Shibuya Hikarie gồm
hơn khoảng 200 cửa hàng, khu trưng bày triển lãm và workshop
nghệ thuật & mua sắm. Shibuya cũng nổi tiếng với nhiều rạp
chiếu film và live house như Clubasia, Bunkamura, trình chiếu và
trưng bày nhiều sản phẩm đa dạng. Shibuya nổi tiếng tập trung
các doanh nghiệp IT: Apple, Google...
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TOKYO – NÚI PHÚ SĨ
- Ngắm nơi tuyệt nhất núi Fuji
- Fuji Airways (trò chơi chuyến bay giả)
- Trải nghiệm nông thôn, truyền thống Nhật
- Tham quan làng ninja và chụp hình với những ninja thật sự
TOKYO - TP.HCM
- Đoàn làm thủ tục trả phòng.
- Xe đưa Quý khách ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay VN301
về Việt Nam lúc 9:30.
- Về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14:15, SCVN chia tay đoàn
- Kết thúc chuyến du học hè, khám phá đất nước, văn hóa, trường
học & con người Nhật Bản nhiều ý nghĩa và bổ ích.
Subtotal 0 ₫
Total
0₫
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