NGẮM HOA ANH ĐÀO TẠI NHẬT BẢN 2018
NGÀY 1: HÀ NỘI - TOKYO Nghỉ đêm máy bay
Đón đoàn lúc: 10h30
Điểm đón:

Tại điểm hẹn…

11:30

Đoàn làm thủ tục lên máy bay

15:40

Đoàn đáp chuyến bay NH858 đến Tokyo

22:15

Máy bay hạ cánh, đoàn làm thủ tục nhập cảnh

22:30

Xe đưa đoàn về trung tâm thành phố.
Hotel 3*** tại Tokyo

NGÀY 2: TOKYO CITY TOUR Ăn ba bữa
ĂN: S/T/C
07:00

Đoàn ăn sáng tại khách sạn,
Xe đưa đoàn đi tham quan thủ đô Tokyo:
Tham quan và chụp hình bên ngoài cung điện Hoàng Đế “Imperial Palace” Đường dẫn tới cung điện có tới hàng trăm cây hoa
anh đào khoe sắc.
Đền thờ “Asakusa Kannon” – Ngôi đền thờ cổ nhất tại Tokyo, để lễ Phật và chiêm ngưỡng sắc đẹp của hoa anh đào. Đền
Asakusa Kannon còn gọi là Đền Sensoiji – ngôi đền cổ nhất ở Tokyo từ thời Edo và là trung tâm của lễ hội Sanja Matsuri hàng
năm. Ngôi đền chìm trong sắc hoa và nắng vàng tạo cảm giác thanh thản bình yên cho những du khách đến viếng Chùa lễ Phật
Tháp truyền hình “Tokyo Skytree”- (chụp ảnh bên ngoài)
Tham quan và tự do mua sắm tại khu chợ điện tử Akihabara
Tham quan và tự do mua sắm tại Shinjuku

Đoàn ăn tối tại nhà hàng
Đoàn về khách sạn hoặc tự do khám phá Tokyo về đêm
Hotel 3*** tại Tokyo
NGÀY 3: TOKYO - FUJI.MT - YAMANASHI Ăn ba bữa
07:00

Đoàn ăn sáng tại khách sạn

08:00

Đoàn di chuyển đi Hakone.

10:30

Tới Hakone đoàn thaăm quan:
Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất Nhật Bản, quanh năm tuyết phủ từ lâu đã đi vào thi ca, hội họa của không ít những tâm hồn
yêu thiên nhiên hùng vĩ nhưng không kém phần lãng mạn xứ Phù tang (trạm 5 nếu thời tiết cho phép).

12:00

Đoàn ăn trưa tại nhà hàng

14:00

Đoàn tiếp tục tham quan và mua sắm
Tự do mua sắm tại Gotemba Outlet
Thăm quan ngôi làng cổ Oshino Hakkai, nằm ẩn mình ngay dưới chân núi Phú Sĩ, một trong những điểm ngắm núi Phú Sĩ đẹp
nhất. Quý khách được khám phá nếp sống xưa cũ còn vẹn nguyên của người Nhật

18:00

Đoàn ăn tối tại nhà hàng

20:00

Đoàn nghỉ đêm tại khách sạn
Hotel 3*** Hakone

NGÀY 4: YAMANASHI - NAGOYA Ăn ba bữa
07:00

Đoàn ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng.

08:00

Đoàn trải nghiệm tàu SHINKANSEN đến Nagoya

12:30

Đoàn ăn trưa tại nhà hàng.

14:00
Đoàn thăm quan và chụp ảnh lâu đài ‘’Nagoya Castle’’: , là một trong số 100 tòa lâu đài được chọn làm di tích lịch sử
có ý nghĩa đặc biệt của quốc gia. Nơi đây thường được mọi người biết đến với các tên gọi khác như “lâu đài cá voi vàng” hoặc “lâu đài
vàng”
16:00

Thăm quan và mua sắm tại AEON MALL ( Nếu còn thời gian )

18:00

Đoàn ăn tối tại nhà hàng

20:00

Đoàn về khách sạn hoặc tự do khám phá Nagoya về đêm
Hotel 3*** tại Nagoya

NGÀY 5: NAGOYA – KYOTO - OSAKA Ăn ba bữa
07:00

Ăn sáng tại khách sạn, đoàn lên đường đi Kyoto thăm quan:
Chùa Thanh thủy Kiyomizu Dera với lối kiến trúc độc đáo toàn bằng gỗ, nằm trên vùngcao ngọn đồi Higashiyama.Tòa nhà
chính được thiết kế trông giống như 1 kho báu của quốc gia,được nâng đỡ bởi 139 chiếc cột cao 15m.
Chùa Vàng Kinkakuji ( Golden Pavilion)
Lâu đài Osaka nằm trong khu thành cổ nổi tiếng bậc nhất Nhật Bản với những chi tiết mạ vàng và màu ngói xanh ngọc ( Chụp
ảnh bên ngoài)

Tự do shopping tại khu phố đi bộ sầm uất Shinsai-bashi
Hotel 3*** tại OSAKA
GÀY 6: TOKYO - HÀ NỘI
Sau bữa sáng tại khách sạn. Đoàn ra sân bay làm thủ tục lên máy bay
06:30

Đoàn đáp chuyến bay NH3820 về sân bay Haneda

08:55

Đoàn đáp chuyến bay NH857 về Hà Nội

13:10

Đoàn về tới sân bay Nội Bài, xe đưa đoàn về Nhà Hát Lớn

Chia tay và kết thúc chương trình, hẹn gặp Quý khách trong chuyến du lịch tiếp theo!

(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)

DỊCH VỤ BAO GỒM:
Vé máy bay khứ hồi của hãng hàng không All Nippon Airways( NH): HN-TOKYO-HN
Thuế sân bay 2 nước, thuế an ninh hàng không và phụ phí nhiên liệu
Khách sạn tiêu chuẩn 3*** trung tâm tại Nhật Bản. 02 khách/phòng
Các bữa ăn theo chương trình.
Vé thăm quan thắng cảnh theo chương trình.
Hướng dẫn viên tiếng Việt nhiệt tình, kinh nghiệm tại Nhật theo suốt chương trình.
Vận chuyển bằng xe du lịch đời mới theo suốt chương trình. Nước uống trên xe hàng ngày
Lệ phí visa và dịch thuật công chứng, Bảo hiểm du lịch suốt chương trình
DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM:
Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày kết thúc chuyến đi.

Phụ phí phòng đơn

Chi phí cá nhân, hành lý quá cước, điện thoại, giặt ủi, tham quan ngoài chương trình.
Phụ thu phòng đơn nếu có : 60$/1 đêm
Tips cho tài xế địa phương và hướng dẫn viên (7USD/người/ngày)
Thuế VAT
Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ & bổ ích!
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