NHẬT BẢN: TOKYO – NÚI PHÚ SỸ – LÀNG CỔ SHIRAKAWAGO – KYOTO – OSAKA
GOTEMBA OUTLETS
Độ dài tour
Chương trình tham khảo
Phụ trách tư vấn

6 ngày 5 đêm

THÔNG TIN LIÊN HỆ
VIETRANTOUR – 33 Tràng Thi – Hà Nội.
Tel: 024730 56789 (Máy lẻ: 103)
Phụ trách tư vấn
Nguyễn Ngọc 0868589943 hoặc 0982 982 256
Nhật Bản - Được mệnh danh là xứ sở Mặt trời mọc, đất nước của những cánh hoa đào ửng sắc hồng mang vẻ đẹp tinh khiết, của
rượu Sakê và tinh thần võ sĩ đạo bất diệt luôn có sức quyến rũ đặc biệt đối với du khách bốn phương. Đến với xứ sở Kim chi, du khách
không khỏi choáng ngợp trước những cảnh quang đẹp như tranh, các loại thảo dược và nhân sâm quý hiếm nhất thế giới. Với giá cả
hấp dẫn, đang thu hút rất nhiều khách.

Ngày 1: HÀ NỘI – TOKYO
Tối: Xe ôtô đón đoàn tại điểm hẹn, đưa ra sân bay Nội Bài đáp chuyến bay VN310 (00:20 – 07:35) đi Tokyo.
Quý khách ăn nhẹ và nghỉ đêm trên máy bay. 

Ngày 2: TOKYO (ĂN TRƯA+TỐI)
Sáng: Hạ cánh tại sân bay quốc tế Narita, Quý khách làm thủ tục nhập cảnh. Xe và HDV đón Quý khách đi tham quan:
Phố cổ Asakusa - là nơi có ngôi chùa cổ Asakusa (còn gọi là Sensoji) là một ngôi chùa cổ nhất ở Tokyo. Ngôi chùa được hoàn
thành vào năm 645, nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn trong năm.

Chụp hình lưu niệm dưới chân tháp Tokyo sky tree.
Chiều: Quý khách tiếp tục đi tham quan:
Quý khách tự do mua sắm tại Akihabara - một trung tâm mua sắm lớn nổi tiếng với các mặt hàng điện tử gia dụng, mỹ phẩm,
hàng miễn thuế….Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương.

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Tokyo

Ngày 3: TOKYO – HAKONE (ĂN BA BỮA)
Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, Xe và HDV đón Quý khách khởi hành đi Hakone tham quan:
Gotemba Premium Outlet – khu mua sắm Outlet mall lớn nhất khu vực Hakone với hơn 200 cửa hàng, nhà hàng, food court…
Chiều: Quý khách tiếp tục chương trình tham quan:
Núi Phú Sĩ - biểu tượng nổi tiếng của quốc gia này. Đây là một núi lửa còn hoạt động và là ngọn núi cao nhất của Nhật Bản
với độ cao tuyệt đối776 mét. (Nếu thời tiết đẹp, quý khách sẽ lên trạm số 5)
Oshino Hakkai - ngôi làng cổ nằm yên bình dưới chân núi Phú Sĩ với những ngôi nhà mang nét kiến trúc truyền thống Nhật Bản
xa xưa được bàn tay con người tô điểm, giữ gìn bằng cảnh sống nông thôn thuần khiết
Quý khách trải nghiệm tắm khoáng nóng Onsen trong khách sạn.

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Yamanashi / Matsumoto hoặc lân cận.

Ngày 4: YAMANASHI/ MATSUMOTO – GIFU – SHIGA (ĂN BA BỮA)
Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, Xe và HDV đón Quý khách khởi hành đi Takayama tham quan:
Khu phố cổ Takayama : được phát triển từ phố mua bán của thương nhân từ thời Edo (1585), cho đến nay vẫn giữ được
những nét cổ kính quen thuộc. Phố cổ có những điểm đặc sắc riêng rất thu hút như có nhiều nhà cổ, nhà nấu rượu lâu đời, nhà
làm tương miso, quán sushi bò Hida A5, soup bò Hida.
Chiều: Sau bữa trưa tại nhà hàng địa phương, Quý khách tiếp tục thăm quan
Làng cổ Shirakawa-go : ngôi làng cổ tích nằm dưới chân núi Haku-san ở miền Trung Nhật Bản, ngôi làng được UNESCO công
nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1995. Ngôi làng có hơn 100 ngôi nhà được xây dựng cách đây hàng trăm năm theo phong
cách kiến trúc Gassho-zukuri, có nghĩa là “chắp tay cầu nguyện”. Đặc biệt, ngôi làng còn được biết đến là nơi tác giả Fujiko F.
Fujio đã từng thai nghén những tập truyện Doraemon đầu tiên. Bởi thế nên, nơi đây còn được biết đến với tên gọi “quê hương
của Doraemon”
Quý khách di về Shiga nghỉ đêm

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Shiga hoặc lân cận.

Ngày 5: SHIGA – KYOTO – OSAKA (ĂN BA BỮA)

Sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, Quý khách di chuyển tới Cố đô Kyoto 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.
Đền thờ Fushimi Inari - nổi tiếng với đường hầm "Zenbon Torii" với rất nhiều cổng Torii màu đỏ son nằm trong khuôn viên chùa.
Hàng năm có rất nhiều đến đây cầu nguyện làm ăn phát đạt, kinh doanh thuận lợi và để ước nguyện thành sự thật hoặc cảm ơn
vì ước nguyện đã đạt thành, họ mang nhiều cổng Torii đặt ở đền. Hiện tại số lượng cổng Torii đã lên tới khoảng 10.000 cái
Chiều: Quý khách di chuyển về thành phố Osaka:
Lâu đài Osaka (chụp ảnh bên ngoài): là một điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản và là biểu tượng chính của thành phố Osaka,
bao gồm mười ba cấu trúc đã được chỉ định là di sản văn hóa quan trọng của chính phủ Nhật Bản. Mái ngói của 8 tầng lâu đài
được thiết kế theo phong cách truyền thống Nhật Bản và tất cả đều được mạ vàng ròng. Xung quanh lâu đài Osaka là một công
viên rộng lớn với diện tích khoảng 60,000 mét vuông, được bao phủ bởi những rặng anh đào. Vào mùa xuân, nơi đây trở thành
một trong những địa điểm đẹp nhất để ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản.

Tự do thăm quan và mua sắm tại Shinsaibashi – khu phố mua sắm đi bộ lớn nhất Osaka.
Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương và về nghỉ đêm tại khách sạn ở gần sân bay Kansai.

Ngày 6: OSAKA – HÀ NỘI
Sáng: Quý khách ra sân bay bằng xe của khách sạn, đón chuyến bay VN331 (10:30 – 13:50) về Hà Nội. Đến sân bayNội Bài, xe đón
quý khách về điểm hẹn ban đầu ở Hà Nội. Hẹn gặp lại Quý khách!
Kết thúc chương trình.

Đã bao gồm
Vé máy bay quố c tế chặng: Hà Nội – Narita// Kansai – Hà Nội.
Thuế hàng không, phí phục vụ tại sân bay.
Khách sạn 3* sao (2 khách/phòng) tại các thành phố (tùy theo lựa chọn của khách hàng).
Lệ phí visa nhập cảnh Nhật Bản.
Hướng dẫn viên suốt tuyến đi từ Việt Nam.
Vé vào cửa tham quan các cảnh điểm.
Các bữa ăn theo chương trıǹ h tại nhà hàng khách sạn:
Ăn sáng tại khách sạn
Ăn chính 8 bữa. Bữa trưa 1.500yen/khách/bữa & bữa tối 2.000yen/khách/bữa
Các phương tiện vận chuyển theo tiêu chuẩn suốt hành trình.
Nước suố i 1 chai/người/ngày.
Bảo hiểm du lịch quốc tế AIG theo gói D (mức bồi thường tối đa 10.000 USD/1 vụ)

Chưa bao gồm
Chi phí làm hộ chiếu.
Chi phí cá nhân: Điện thoại, Internet, đồ uống và đồ ăn mất phí, xe và HDV phục vụ ngoài giờ
Hành lý quá cước theo quy định hàng không.
Tiền tip cho HDV địa phương, tài xế (7 USD/khách/ngày).
Phụ thu phòng đơn (nế u có).
Thuế VAT.

Thủ tục / Cần chuẩn bị
Đặt cọc 50% giá trị tour và thanh toán trước 12 ngày khởi hanh
Cung cấp danh sách khách đi tour để làm Hợp đồng đăng ký
Nộp hồ sơ xin visa: 02 ảnh 4,5*4,5 nền trắng, tờ khai, hộ chiếu gốc
(file hướng dẫn đình kèm chương trình)

Ghi chú
Dưới 02 tuổi thanh toán tiền vé máy bay và phí xin visa theo quy định của hàng không và đại sứ quán, ngủ chung giường với bố mẹ, tự
túc chi phí
Từ 02 tuổi đến dưới 11 tuổi được tính 90% suất trọn gói người lớn, ngủ chung giường bố mẹ
Từ 11 tuổi trở lên được tính 100% suất trọn gói người lớn

