TOUR HOA ANH ĐÀO NHẬT BẢN 2018 (6N5D)
NGÀY 1: HÀ NỘI – TOKYO
22h30:
Xe và HDV đón Quý khách tại điểm hẹn đưa ra sân bay Nội Bài đáp chuyến bay VN310 (00.40 – 07.00) đi Tokyo – thủ đô
đất nước “Mặt trời mọc”.
Quý khách nghỉ đêm trên máy bay.
NGÀY 2: TOKYO (Ăn: Trưa, Chiều)
Sáng:
Đến sân bay Narita, làm thủ tục nhập cảnh. Xe đón Quý khách tham quan Khu phố cổ Asakusa với ngôi chùa cổ nổi
tiếng Asakusa Temple. Chụp ảnh bên ngoài Tháp Tokyo Sky Tree.
Đoàn tham quan công viên Ueno (Nơi có 1200 cây Hoa anh Đào).
Ăn trưa tại nhà hàng.
Chiều:

Đoàn tự do mua sắm tại Khu Shinjuku (hoặc Akihabara/Ginza) .

Tối

ăn tối tại nhà hàng.
Nghỉ đêm tại khách sạn *** Grand Bell Shinjuku hoặc tương đương

NGÀY 3: TOKYO –KAWAGUCHI (Ăn: Sáng, Trưa, Chiều)
Sáng:

Sau bữa sáng, Quý khách thăm Quảng trường Hoàng Cung và chiêm ngưỡng Hoàng Cung Nhật Bản.

Chiều:
Đoàn khởi hành đi thăm Làng cổ Oshino Hakkai. Quý khách tự do mua sắm tại Gotemba Outlet. Đoàn khởi hành tới
Khu nghỉ dưỡng tại Kawaguchi.
Quý khách thư giãn và thoả sức Sauna tại bồn nước suối khoáng nóng thiên nhiên trong quần thể khu nghỉ dưỡng. Ăn
tối.
Nghỉ đêm tại khách sạn *** Fujinobo Kaen hoặc tương đương.
NGÀY 4: KAWAGUCHI – FUJI – NAGOYA (Ăn: Sáng, Trưa, Chiều)
Sáng:
Sau bữa sáng, Xe đón đoàn đi tham quan công viên Oishi Park tham dự lễ hội hoa oải Hương hoặc hướng dương,..
(theo mùa), đoàn tiếp Núi Phú Sỹ - biểu tượng của đất nước Nhật Bản (Nếu thời tiết đẹp, quý khách sẽ được lên trạm số 5, ngắm nhìn
đỉnh Núi Phú Sĩ lấp lánh chỏm tuyết bạc trong nắng).
Ăn trưa tại nhà hàng
Chiều:

Đoàn đáp chuyến tàu hoả Bullet Train đến Nagoya. Đến nơi, ăn tối tại nhà hàng địa phương.

Nghỉ đêm tại khách sạn *** Sun Hotel Nagoya hoặc tương đương.
NGÀY 5: AGOYA – KYOTO – OSAKA (Ăn: Sáng, Trưa, Chiều)
Sáng:
Quý khách ăn sáng tại khách sạn. Sau đó, khởi hành đi Kyoto. Quý khách thăm thắng cảnh nổi tiếng của thành phố với
Chùa Vàng – Văn cảnh nổi tiếng nhất Kyoto và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tiếp tục 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. Ăn trưa tại nhà hàng
Chiều:
Quý khách tham quan thành phố Osaka với Lâu đài Osaka (chụp ảnh bên ngoài). Tự do mua sắm tại Khu Shinsai –
Bashi hay còn gọi là Nippon Bashi.
Ăn tối tại nhà hàng, nghỉ đêm tại khách sạn *** Sun Route Kanko hoặc tương đương.
NGÀY 6: OSAKA – HÀ NỘI (Ăn: Sáng)
Sáng:

Đoàn tự do cho đến giờ ra sân bay Kansai đáp chuyến bay VN 331 (10.30 – 13.50).
Máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Xe đưa đoàn về nội thành. Chia tay, kết thúc chương trình.

(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)
31,900,000 VND

(từ 2 – dưới 11 tuổi)
25,400,000 VND

Giá bao gồm :
Khách sạn theo tiêu chuẩn 3*: 02 khách/phòng. Trường hợp lẻ người ngủ ghép phòng 3
Các bữa ăn theo chương trình
Xe máy lạnh đời mới đưa đón trong và ngoài nước
Vé máy bay chặng: Hanoi- Tokyo// Osaka – Hanoi;
Phí SB quốc tế, an ninh hàng không;
Visa nhập cảnh Nhật Bản
Vé thắng cảnh vào cửa lần 1 tại các điểm trong chương trình
Bảo hiểm du lịch tại nước ngoài
HDV tiếng Việt suốt tuyến.
Quà tặng

Phụ phí phòng đơn

Giá không bao gồm:
Chi phí cá nhân, đồ uống, hành lý quá cước, tiền điện thoại, phí giặt là trong khách sạn.
Chi phí phòng đơn.
Tiền bồi dưỡng cho HDV và lái xe địa phương: 7 USD/khách/ngày tour.
Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ & bổ ích!
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