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Kết nối tương lai 
Kanagawa-Việt Nam

Lễ hội văn hoá Việt Nam tại Kanagawa 2022

【Ban tổ chức 】 Ban chấp hành Vietnam Festa Kanagawa, Đại sứ quán nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản, Tỉnh Kanagawa　　
【Ban chấp hành Vietnam Festa in Kanagawa 2022】TEL : 03-6228-3037　FAX : 03-3206-1374　Email ：vf-kanagawa@aab.co.jp

※Tuỳ theo diễn biến của tình hình dịch COVID-��, nội dung lễ hội có thể sẽ được thay đổi hoặc huỷ bỏ. Vui lòng cập nhập thông tin thường xuyên tại trang web chính thức của lễ hội

WEBSITE ▶

･Vui lòng đeo khẩu trang khi tham gia lễ hội
･Đối với các cá nhân và cộng đồng có tình trạng 
sức khoẻ không tốt như nóng, sốt vui lòng hạn chế tham gia lễ hội.

Xin vui lòng tuân thủ các biện pháp
phòng chống dịch COVID-19 sau �ây

9.9Thứ sáu 10.9Thứ bảy/11.9Chủ nhật 10:00~18:00

Chương trình giao lưu văn hoá (Dành cho khách tham quan lễ hội)Chương trình giao lưu kinh tế 
(Dành cho các doanh nghiệp liên quan)

Địa điểm: Nihon-odori street, Kanagawa Prefectural Government Office 1, 
Zou no hana Park, Zou no hana Terrace

Địa điểm: THE YOKOHAMA BAY
                   HOTEL TOKYU

Miễn phí 
  vé vào
   cổng



Sân vận động 

Yokohama

Công viên Yokohama

Tuyến JR ga Kannai

Ga Kannai

Tàu điệnngầm

Yokohamashiei

Ga Bashamichi

Nihon-odori street

Kanagawa Prefectural
Government Office 1 

Zou no hana Park

Zou no hana Terrace

Ga Nihon-odori

11/09 (tối chủ nhật)11/09 (tối chủ nhật)

Sân khấu chính tại
Nihon-odori street
Sân khấu chính tại
Nihon-odori street

Tận hưởng các bài hát hot hit tại Việt Nam 
của cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng 

Hướng dẫn di chuyển:

Nghệ thuật truyền thống có lịch sử
trên 1000 năm của Việt Nam！

 Zou no hana Park

10/09 (thứ bảy)
11/09 (chủ nhật)

Một tiết mục sôi động kết hợp trình diễn giữa 
Việt Nam và Yokohama.

Sân khấu chính tại 
Nihon-odori street, 
Zou no hana Park

11/09 (chủ nhật)

Ngoài ra còn có  

Thông tin chi tiết 
vui lòng truy cập 
trang chủ ！

Hãy cùng nhau tuân thủ các quy tắc để có thể tận hưởng một lễ hội an toàn nhé!

Đeo khẩu 
trang y tế

Nghiêm cấm  
hò hét, cổ vũ

Giữ khoảng cách 
với khách tham quan khác

@vietnamfestainkanagawa����

Follow tài khoản instagram chính thức của lễ hội, đăng tải các bức ảnh kỉ niệm
hoặc các bức ảnh liên quan đến Việt Nam của bạn với hashtag #ベトナムフェスタかながわ 
để có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng những phần quà hấp dẫn!

Tháng 9 là tháng Việt Nam!

Rose Hotel Yokohama Nhà hàng Ariake Honkan 
Harbour’ s moon

Yokohama Royal park hotel Cửa hàng gooz Icho Namiki-dori

The Yokohama bay hotel tokyu CAFE GIANG

Hyatt Regency Yokohama

Aeon Style Higashitotsuka Store 

Trung tâm thương mại 
Yokohama Bay Quarter

Tổ chức nhiều hoạt động như phục vụ món ăn Việt Nam tại các
nhà hàng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cũng tổ chức các sự kiện 
Việt Nam tại các địa phương. 

※Hình ảnh chỉ mang 
tính chất minh hoạ

Hãy cùng mong đợi các tiết mục múa của các vũ công và màn trình diễn 
đàn T'rưng đến từ nhạc công Kokumi Oguri 

10/09 (thứ bảy),11/09 (chủ nhật)
・Cuộc thi hùng biện dành cho du học sinh (10/9)
・Nghe kể về trải nghiệm của người tị nạn Việt Nam 
  tại Nhật Bản (10,11/09)
・Sân khấu kịch Kamishibai tiếng Việt và tiếng Nhật (11/09)
・Trải nghiệm chơi các trò chơi Việt Nam( 10,11/09)
・Báo cáo hoạt động giao lưu Việt Nam bởi học sinh (10/09)

Đi bộ 10 phút từ ga Kannai trên tuyến JR hoặc tuyến tàu điện 
ngầm Yokohamashiei
Ngay cửa ra Kencho của ga Nihon-odori trên tuyến Minatomirai 
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Special Supporter10/09 (thứ bảy), 

11/09 (chủ nhật)
10/09 (thứ bảy), 
11/09 (chủ nhật)
Sân khấu chính tại 
Nihon-odori street
Sân khấu chính tại 
Nihon-odori street

Mang đến sân khấu biểu diễn đặc sắc đến từ 
các ca sĩ nổi tiếng cả ở Việt Nam!

Sát  khuẩn tay
bằng cồn y tế

Vui lòng không đến 
lễ hội nếu có triệu chứng sốt 

trên 37.5 độ  

Vui lòng đăng kí trên hệ 
thống thông báo Covid-19 

tại ứng dụng LINE
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Nghiêm cấm ăn uống 
ngoài khu vực cho phép

Chỉ được bỏ khẩu trang
trong lúc ăn uống

My Vietphoto campaign
Đăng tải hình kỉ niệm Thời hạn: 08/08 (thứ hai)~11/09 (chủ nhật)

Sân khấu chính tại Nihon-odori street
Kanagawa Prefectural Government Office 1 

Rất nhiều gian hàng Việt Nam sẽ có mặt 
tại lễ hội. Hãy cùng thưởng thức hương vị 
độc đáo của ẩm thực Việt Nam tại lễ hội 
nhé♪


