THAM GIA LỄ HỘI HOA MÙA HÈ NHẬT BẢN
NGÀY 01: HÀ NỘI – TOKYO (Nghỉ đêm máy bay)
22h15: Xe và HDV của VTTC đón đoàn tại điểm hẹn, đưa đoàn ra sân bay quốc tế Nội Bài làm thủ tục check in, đáp chuyến bay
VN310 cât cánh lúc 00h55 đi Tokyo, thủ đô của đất nước mặt trời mọc.
Quý khách nghỉ đêm trên máy bay.
NGÀY 02: NARITA – KAMAKURA - YOKOHAMA (Ăn: Trưa, Tối)
Sáng: Quý khách ăn sáng trên máy bay
Tới sân bay quốc tế Narita, là sân bay tấp nập thứ 2 tại Nhật Bản, đứng thứ 24 xếp hạng sân bay bận rộn nhất thế giới, đoàn làm thủ tục
nhập cảnh. Xe và HDV đưa đoàn đi tham quan Kamakura:
Đại tượng phật Daibutsu - tượng Phật A Di Đà tuyệt đẹp, tọa lạc phía đông bắc của Tokyo
Đền Tsurugaoka Hachimang- đây là ngôi đền đại diện cho thành phố Kamakura
Khu mua sắm Komachidori.
Chiều: Đoàn dừng chân ăn trưa nhà hàng địa phương
Sau đó đoàn khởi hành đi Yokohama tham quan:
Công viên ngắm cảng biển Yokohama.
Khu phố người Hoa tại Yokohama
Công viên Yamashita.
Tối : Đoàn ăn tối và di chuyển về khách sạn nghỉ đêm tại Yokohama.
NGÀY 03 : YOKOHAMA - HAKONE – KAWAGUCHI (Ăn: Sáng, Trưa, Tối)
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng và trả phòng khách sạn, sau đó xe và HDV đưa đoàn đi Hakone tham quan:
Đoàn ngắm cảnh hồ Ashinoko.
Thăm thung lũng Owakudani Khám phá thung lũng "địa ngục" với đặc sản nổi tiếng là những quả trứng đen rất béo và thơm.
Trứng đen được những người dân ở đây luộc chín bằng hơi nóng từ những dòng suối để bán cho du khách.
Quý khách ăn trưa và mua sắm tại Gotemba Outlet.
Chiều: Đoàn tiếp tục tham quan:
• Thăm làng cổ Oshinohakkai.
Đoàn di chuyển về khách sạn suối nước nóng khu vực Kawaguchi, nhận phòng khách sạn. Tại đây, Quý khách có cơ hội trải nghiệm:

Tắm suối khoáng nóng thoả thích ngay tại khách sạn (đã được khoa học chứng minh là một trong những liệu pháp hữu hiệu nhất
để thư giãn, giảm mệt mỏi căng thẳng cũng như chữa được một số các căn bệnh khác nhờ vào nguồn khoáng chất dồi dào trong
các suối nước nóng ở Nhật Bản.)
Trải nghiệm mặc quần áo Yukata (Một loại Kimono mùa hè).
Thưởng thức món ăn truyền thống kiểu Nhật.
Tối : Nghỉ đêm khách sạn tại Kawaguchi
NGÀY 04: NÚI PHÚ SĨ - TOKYO (Ăn: Sáng, trưa, tối)
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn sau đóxe và HDV đưa Quý khách tham quan
Núi Phú Sĩ – Quý khách sẽ lên trạm thứ 5 (nếu thời tiết cho phép). Từ đây, quý khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp hùng
vĩ của núi Phú Sĩ.
Chiều: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương: Sau đó Quý khách di chuyển về Tokyo, tham quan:
Mua sắm tự do tại Akihabara – trung tâm điện tử lớn nhất tại thủ đô Tokyo.
Ngôi chùa cổ Asakusa - Được xây dựng từ thế kỉ thứ bảy, Đền Asakusa Kannon vẫn luôn được coi là một thắng cảnh không
thể bỏ lỡ bởi trang trí đẹp và độc đáo của nó.
Tối: Xe và HDV đưa đoàn đi ăn tối,. Nhận phòng, nghỉ đêm khách sạn tại Tokyo

(Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi thứ tự cảnh điểm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan)

Người lớn

Trẻ em

(11 tuổi trở lên)

(từ 2 – dưới 11 tuổi)

Phụ phí phòng đơn

GIÁ TOUR BAO GỒM:
- Vận chuyển xe ô tô máy lạnh đời mới theo lịch trình và đón/tiễn sân bay Nội Bài
- Phòng khách sạn đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn 3* (02 khách/ phòng, trường hợp lẻ nam/nữ sẽ ghép 3 khách/phòng).
- Các bữa ăn uống theo chương trình.
- Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm suốt tuyến từ Việt Nam.

- Bảo hiểm du lịch suốt tuyến, mức đền bù tối đa 50.000.000đ/vụ
- Phí thắng cảnh các điểm vào cửa lần thứ nhất các điểm có trong chương trình.
- Nước uống 1 chai/ngày.
- Vé máy bay khứ hồi Hanoi –Fukuoka– Hanoi
- Lệ phí an ninh hàng không, thuế sân bay quốc tế
- Phí dịch thuật, thư mời, Visa nhập cảnh

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
- Tiền TIP cho hướng dẫn viên và lái xe địa phương: 7 USD/khách/ngày
- Nghỉ phòng đơn, đồ uống, chi phí cá nhân và chi phí khác không có trong chương trình
- Điện thoại, giặt ủi trong khách sạn.
- Phụ thu phí tham quan các điểm thắng cảnh không bao gồm trong chương trình.
- Hành lý quá cước theo quy định.
- Chi phí xuất lại vé máy bay nếu xuất sai ( Tên / Họ/ Đệm) do khách cung cấp .
- Thuế VAT.
THÔNG TIN THÊM:
1. Theo quy định của Cục xuất nhập cảnh Việt Nam:
- Tất cả khách đi du lịch nước ngoài đều phải có hộ chiếu, kể cả trẻ em, trẻ nhỏ
- Hộ chiếu gốc phải còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng tính từ ngày khởi hành tour mới được phép xuất cảnh khỏi Việt Nam.
- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên khi xuất cảnh bắt buộc phải có hộ chiếu rời.
- Nếu trẻ em đi cùng họ hàng (không có bố, mẹ ruột đi cùng): Yêu cầu phải hộ chiếu rời, có giấy ủy quyền của cha mẹ và xác nhận của
Phường, xã nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú. Quý khách lưu ý mang theo giấy tờ này ra sân bay để xuất trình cho các phòng ban liên
quan.
- Nếu trẻ em đi cùng cha mẹ ruột và có hộ chiếu rời yêu cầu mang theo giấy khai sinh để xuất trình cho các phòng ban liên quan trong
vấn đề xuất nhập cảnh.
- Trẻ em hộ chiếu kèm bố hoặc mẹ bắt buộc phải đi cùng bố hoặc mẹ (người kèm hộ chiếu), mọi trường hợp ủy quyền đều không được
chấp nhận.

- Khách hàng mang hộ chiếu nước ngoài vui lòng lưu ý xuất nhập cảnh trên cùng một hộ chiếu và bắt buộc phải mang theo visa nhập
cảnh (nếu có). Ngoài ra Quý khách lưu ý về dấu nhập cảnh khi nhập cảnh Việt Nam. Nếu dấu nhập cảnh được đóng trong visa tái nhập
Việt Nam(visa rời không đính kèm trong hộ chiếu) vui lòng khi xuất cảnh quý khách cũng mang đi theo để cục xuất nhập cảnh có thể
kiểm tra.
- Khách hàng trên 75 tuổi trở lên sẽ phải làm cam kết đảm bảo sức khỏe khi tham gia tour. Công ty Bảo hiểm không áp dụng bảo hiểm
du lịch đối với những khách hàng trên 80 tuổi.
- Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về giá trị hộ chiếu và nhân thân của Quý khách với Cục xuất nhập cảnh. VTTC hoàn toàn
không chịu các chi phí phát sinh hoặc hoàn trả tiền tour trong trường hợp Quý khách không được xuất nhập cảnh vì các vấn đề trên.
- Trường hợp khách mang quốc tịch nước ngoài, vui lòng đóng thêm phí làm visa tái nhập Việt Nam.
2. Các quy định khác:
- Trẻ em từ 2 đến 11 tuổi ngủ cùng giường với bố mẹ. Nếu Quý khách muốn lấy riêng giường cho trẻ em vui lòng thanh toán tiền tour
như giá người lớn.
- Nếu Quý khách đi nhóm 3 người lớn thì phòng của quý khách sẽ là phòng 3 người. Trong trường hợp trong 3 người lại có 2 người là
vợ chồng và không muốn người thứ 3 ở cùng thì Quý khách vui lòng đóng thêm phụ phí phòng đơn cho người lẻ ra
- Chương trình có thể thay đổi theo tình hình thực tế, nhưng vẫn đảm bảo các điểm tham quan.
Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ & bổ ích!
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