MÙA HOA ANH ĐÀO 2019

Ngày 1: TPHCM- Narita (17/04/2019)
Trưởng đoàn đón đoàn tại cốt số 10 ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Đoàn làm thủ
tục đáp chuyến bay tới sân bay Narita.
Ngày 2: Tham quan Tokyo (18/04/2019)
Ăn sáng trên máy bay, HDV địa phương đón đoàn di chuyển đến Ibaraki
- Ushiku Daibutshu-Là tượng Phật lớn bằng đồng được xây dựng trong khu vực Ushiku,
tự hào là tượng đồng đúc cao nhất thế giới, năm 1995 được ghi tên vào sách kỷ lục
Guiness là tượng Phật có kích thước khổng
lồ gấp 3 lần so với tượng Nữ thần Tự do
của Mỹ, đến độ tượng Phật lớn nổi tiếng
ở Nara cũng như nằm trong lòng bàn tay
của tượng Phật này.
- Venus Fort là một trung tâm mua sắm ở
Odaiba, Tokyo, nằm trong Palette Town.
Đây là một trung tâm mua sắm theo phong
cách Venice –Ý.

- Công viên Ueno là khu vực công viên lớn nằm ngay cạnh ga Ueno, nơi đây vào mùa
hoa anh đào quý khách sẽ được chiêm ngưỡng những cây anh đào lớn và rợp hoa.
Ngày 3: Tokyo- Hakone (19/04/2019)
Ăn sáng tại khách sạn. Xe đón đoàn.
- Chùa Asakusa Kannon – ngôi chùa linh
thiêng bậc nhất Tokyo, nơi diễn ra các lễ
hội lớn của quốc gia cùng với truyền thuyết
ra đời ngôi đền bí ẩn
- Tham quan chụp hình bên ngoài Hoàng
Cung Nhật Bản
- Sau khi ăn trưa, tham quan Tháp skytree
Khởi hành đi Hakone
- Qúy khách được trải nghiệm tắm Osennguồn khoáng nóng của tự nhiên chảy từ
chân núi Phú Sĩ . Ăn tối. Nhận phòng khách
sạn nghỉ ngơi.
Nghỉ đêm tại Hakone.
Ngày 4: Ashi- Núi Phú Sĩ- Nagoya (20/04/52019)
Ăn sáng tại khách sạn.
- Qúy khách dạo thuyền hồ Ashi 30 phút
- Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương
- Đoàn tham quan núi Phú Sĩ cao 3.776m từng là một núi lửa phun trào lần cuối vào năm
1707. Quý khách sẽ lên trạm dừng chân thứ 5 ở độ cao 2.705 m để ngắm núi Phú Sĩ rõ
hơn (nếu thời tiết cho phép).
Tham quan làng cổ Oshino hakkai. Di chuyển về khu vực Nagoya
- Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương sau đó nhận phòng nghỉ ngơi. Nghỉ
đêm tại Nagoya.
Ngày 5: Kyoto- Osaka (21/04/2019)
- Ăn sáng tại khách sạn. Di chuyển về Kyoto

+ Tham quan Đền Kinkakuji – Đền Vàng còn có một tên gọi khác là đền ROKUONJI nằm
ở miền bắc Kyoto Ngôi đền này nổi tiếng tới mức được đưa vào sách giáo khoa giảng
dạy tại các trường học trên khắp nước Nhật và được UNESCO công nhận là di sản văn
hóa thế giới tuy nhiên từ năm 1950 một tiểu
tăng đã đốt cháy toàn bộ đền cùng với 6 di
sản văn hóa quan trọng trong đền. Năm 1955
đền được xây dựng lại nhưng cũng từ đó đền
không còn được coi là Quốc bảo nữa. Diện
mạo hiện nay của đền Vàng có từ năm 1955
và được dát lại vàng trong lần tu phục vào
năm 1987.
+ Kiyomizu (Chùa Thanh Thủy): Chùa được
bao quanh bởi những tán cây phong và hoa
anh đào. Khuôn viên chùa có suối nước
Otowa với ba dòng nước mà nếu uống một
ngụm nước Otowa thì sẽ đạt được một trong ba
điều là trường thọ, đỗ đạt và hạnh phúc. Và ở chùa Kiyomizu còn có hai hòn đá được đặt
tên “Đá tình yêu”. Tương truyền, nếu nhắm mắt đi từ hòn đá này chạm được đến hòn đá
kia sẽ có thể tìm được tình yêu.
+ Di chuyển về Osaka, mua sắm tại khu Shinsaibashi –khu phố sầm uất của Namba
Đoàn di chuyển về Osaka, thưởng thức buổi tối với bò Kobe tại bàn.
Ngày 6: Kix- TPHCM (22/04/2019)
Ăn sáng, trả phòng. Đoàn làm thủ tục chuyến bay VN321 cất cánh về Việt Nam.
Gía tour cho đoàn từ 20 khách: 35.990.000 VNĐ/KHÁCH
Giá tour bao gồm:
- Vé máy bay quốc tế khứ hồi theo đoàn.
- Thuế + thuế an ninh + phí xăng dầu.
- Phí visa Nhật Bản theo đoàn.
- Khách sạn 3 sao tiêu chuẩn 1 phòng 2 khách.

- Các bữa ăn theo chương trình.
- Xe du lịch máy lạnh đạt chuẩn suốt chương trình.
- Vé tham quan theo chương trình.
- Hướng dẫn viên tiếng Việt đi theo đoàn suốt chương trình và hướng dẫn viên địa phương
chuyên nghiệp.
- Bảo hiểm du lịch theo đoàn
- Quà tặng: Túi du lịch, nón du lịch
Giá tour không bao gồm:
- Lệ phí làm hộ chiếu, visa tái nhập Việt Nam cho khách sử dụng hộ chiếu nước ngoài.
- Nước uống rượu bia trong những bữa ăn, chi phí điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy
định hàng không.
- Chi phí dời ngày, đổi chặng bay, nâng hạng vé máy bay, phí ở phòng đơn và chi phí cá nhân
của khách ngoài chương trình.
- Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương (7 USD/khách/ngày) thanh toán tại
nước ngoài.
- Hóa đơn VAT (Quý khách cần xuất hóa đơn vui lòng thông báo trước ngày khởi hành).
Giá tour áp dụng đối với trẻ em:
1.Dưới 02 tuổi: 30% giá tour người lớn (ngủ ghép chung giường với người lớn).
2.Từ 02 đến 11 tuổi: 85% giá tour người lớn (ngủ ghép chung giường với người lớn).
3.Từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour.

Quy định đăng ký và hủy tour:
+ Đợt 1: Đặt cọc 20.000.000 VNĐ/khách ngay khi đăng ký tour.
+ Đợt 2: Thanh toán tổng số tiền tour còn lại sau khi có kết quả cấp visa và trước ngày
khởi hành 10 ngày.
- Sau khi đặt cọc, nếu Quý khách báo hủy tour trước khi công ty nộp phí visa, chi phí
không hoàn lại là 1.200.000 VNĐ (phí gửi hồ sơ và đặt cọc vé máy bay), trường hợp
công ty đã nộp phí xin visa, chi phí không hoàn lại là: 4.000.000 VNĐ (gồm phí visa, phí
gửi hồ sơ và đặt cọc vé máy bay)
- Trường hợp Quý khách bị từ chối cấp visa, chi phí không hoàn lại là 1.200.000 VNĐ.

- Nếu Quý khách đã được cấp visa trước khi công ty xuất vé máy bay, nhưng vì bất kỳ lý
do nào Quý khách không thể tham gia đoàn được, chi phí không hoàn lại là 40%, đồng
thời công ty cũng sẽ thông báo Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán huỷ visa của Quý khách.
- Sau khi xuất vé máy bay, nếu Quý khách báo hủy tour, chi phí không hoàn lại là 80%.
- Nếu báo hủy tour trong vòng 7 ngày trước ngày khởi hành, chi phí không hoàn lại là
100%.
Thông tin cần biết:
- Trước khi đăng ký tour du lịch xin Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình tour, điều
khoản, giá tour bao gồm cũng như không bao gồm trong chương trình. Trong trường hợp
Quý khách không trực tiếp đến đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký thì Quý khách
vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đăng ký cho mình.
- Hộ chiếu (passport) của Quý khách phải có chữ ký, còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng
kể từ ngày nhập cảnh.
- Quý khách từ 70 tuổi trở lên vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy
theo tour).
- Quý khách từ 70 tuổi đến 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe
để đi du lịch nước ngoài của bác sĩ và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe)
đi theo.
- Quý khách mang thai vui lòng báo cho nhân viên bán tour để được tư vấn thêm thông
tin. Không nhận khách mang thai từ 5 tháng trở lên vì lý do an toàn cho khách.
- Quý khách có yêu cầu ở phòng đơn, vui lòng thanh toán thêm tiền phụ thu. Hai người
lớn được ngủ kèm một trẻ em.
- Sau khi đóng tiền nếu Quý khách muốn hủy tour, vui lòng đem hộ chiếu/CMND và hóa
đơn đã đóng tiền đến ngay văn phòng công ty để làm thủ tục hủy tour, công ty không
nhận khách báo hủy tour qua điện thoại.
- Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng hàng không nên trong một số trường hợp
giờ bay có thể thay đổi mà không được báo trước.
- Thứ tự các điểm tham quan và lộ trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực
tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu. Tên khách sạn sẽ được
xác nhận chính thức vào ngày họp đoàn, trước ngày khởi hành 02 - 03 ngày.
- Trong trường hợp Quý khách bị từ chối nhập cảnh tại nước sở tại thì trách nhiệm không
thuộc về phía công ty.
- Hướng dẫn viên của công ty sẽ giữ toàn bộ hộ chiếu bản chính của Quý khách trong
suốt chuyến đi.
*** Công ty được miễn trừ trách nhiệm trong quá trình thực hiện tour nếu xảy ra các trường hợp
bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, đình công, bạo động, chiến tranh hoặc do máy

bay, xe lửa, tàu xe điện bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật… dẫn đến tour không
thể thực hiện tiếp được, công ty sẽ hoàn trả lại tiền tour cho Quý khách sau khi đã trừ lại các chi
phí dịch vụ đã thực hiện như phí làm visa, vé máy bay, dịch vụ ăn ở… và không chịu trách
nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác.

