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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch khám phá Nhật Bản
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Mã Tour: NN-488 - Khởi hành: Ngày 5,7 hàng tháng

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Nhật Bản 6 ngày 5 đêm: Khám phá đất nước mặt trời mọc xinh đẹp và hiện đại bật nhất
thế giới qua những công trình kiến trúc đọc đáo, hay ngắm nhìn ngọn Núi Phú Sỹ huyền thoại. Với tour du
lịch này, Quý khách sẽ được khám phá các địa điểm tham quan nổi tiếng của Nhật Bản như: Tokyo - Phú Sỹ
- Nagoya - Kyoto - Osaka.

ĐÊM 01: TP HCM - TOKYO

Buổi chiều: Quý khách tập trung tại ga đi Quốc Tế - Sân Bay Tân Sơn Nhất, Hướng Dẫn Viên sẽ đón quý
khách và hướng dẫn làm thủ tục cho hành trình bay đến Nhật Bản lúc 00h10. Nghỉ đêm trên máy bay.

NGÀY 01: THAM QUAN TOKYO (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)

Buổi Sáng: Quý khách ăn sáng trên máy bay. Đến sân bay Narita Nhật Bản, xe và hướng dẫn viên địa
phương đón đoàn và đưa đi tham quan các điểm sau:
• Đền Asaskusa Kannon còn được gọi là đền Sensoji, là ngôi đền cổ nhất của thủ đô Tokyo. Chùa dành
riêng cho việc thờ phượng Quan Âm Bồ Tát. Ngày nay, mỗi ngày có hàng ngàn Phật tử đến cầu nguyện và
chiêm bái tại chùa.

• Tháp truyền hình Tokyo Sky Tree (chụp hình bên ngoài), đây là ngọn tháp cao nhất thế giới được Guiness
công nhận vào 2011 với chiều cao 634 mét, Sky Tree trở thành thành biểu tượng của một thành phố năng
động, hiện đại và biểu tượng cho trình độ khoa học công nghệ của đất nước mặt trời mọc.

Sau khi dùng buổi trưa, đoàn tiếp tục tham quan:
• Cung Điện Hoàng Gia (chụp hình bên ngoài) - cung điện chỉ mở cửa cho du khách tham quan một năm
hai lần vào ngày sinh Nhật Hoàng (23/12) và ngày đầu năm Tết Dương Lịch.

• Dạo phố và mua sắm tại trung tâm Akihabara. Ăn tối và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
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NGÀY 02: TOKYO - HAKONE (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)

Buổi Sáng: Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn khởi hành đến vùng Hakone, tham quan:
• Tượng Phật Daibutsu: Là pho tượng Phật bằng đồng lớn thứ 2 ở Nhật với chiều cao 13,35m.

Quý khách ăn trưa. Buổi chiều đoàn tham quan:
• Du thuyền ngắm cảnh hồ Ashi (hay còn gọi là hồ Hakone) - khoảng 10 phút là hồ nước nằm trên miệng
núi lửa, thuộc quần thể hồ quanh chân núi Phú Sỹ.
• Mua sắm tại khu Gotemba Oulet.
Ăn tối. Nhận phòng nghỉ ngơi. Quý khách tự do tắm onsen, văn hóa tắm kiều Nhật Bản.

NGÀY 03: NÚI PHÚ SỸ - NAGOYA (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)

Buổi Sáng: Ăn sáng tại khách sạn, đoàn tiếp tục tham quan:
• Núi Phú Sỹ - núi cao nhất Nhật Bản (3776m) với đỉnh núi lửa hiện vẫn còn hoạt động, được bao bọc bởi 5
hồ nước ngọt lớn. Tiếp tục lên tầng 5 của Núi Phú Sĩ (nếu như thời tiết cho phép).
• Ngôi làng cổ Oshino Hakkai nằm yên bình dưới chân núi Phú Sĩ. Cho ngày nay, những ngôi nhà ở làng
Oshino Hakkai vẫn mang nét kiến trúc truyền thống Nhật Bản xa xưa.

Sau khi ăn trưa, đoàn di chuyển đến Nagoya. Đến đây, Quý kahchs sẽ dùng buổi tối và nhận phòng nghỉ
ngơi.

NGÀY 04: NAGOYA - KYOTO - OSAKA (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)

Buổi Sáng: Ăn sáng, sau đó đoàn khởi hành đến Cố đô Kyoto là hiện thân của nước Nhật cổ xưa, huyền
thoại với nhịp sống chậm rãi, thanh bình, hòa hiếu. Ước tính hơn một nửa số chùa miếu, đền đài, dinh thự
cổ kính của Nhật Bản tập trung ở Kyoto.
• Đền Kyomizudera - hay còn gọi là chùa Thanh Thủy (nước thiêng) ở núi Otowa. Chùa thờ Phật Quan Âm
nghìn tay. Phía sau chùa có thác nước chảy xuống theo đường dẫn thành 3 dòng, tượng trưng cho những
khát vọng của con người. Du khách đến đây thường thành kính cầm gáo hứng dòng nước thiêng từ vách
đá, vừa uống vừa cầu nguyện.

Sau khi ăn trưa, vào buổi chiều đoàn tham quan:
• Trung tâm dệt Kimono Nishinjin, tại đây Quý khách tìm hiểu về công nghệ dệt và thưởng thức show trình
diễn Kimono truyền thống tại trung tâm dệt.
• Chùa Vàng Kinkaku-ji, nổi tiếng với 4 mặt tường dát vàng được Unesco xếp hạng di tích của thế giới. Tiết
trời xuân se lạnh là thời điểm lý tưởng để vãn cảnh chùa; ngắm hoa anh đào nở khắp triền núi, rực rỡ trên
lối vào khiến du khách đắm say ngắm cảnh đẹp như trong mơ.

Đoàn khởi hành đi Osaka bằng tàu cao tốc Shinkansen - niềm tự hào của người dân Nhật. Đến đây đoàn sẽ
hận phòng khách sạn và tự do dạo phố.

NGÀY 05: OSAKA (ĂN: SÁNG/TRƯA/TỐI)

Buổi Sáng: Ăn sáng tại khách sạn sau đó xe sẽ đưa đoàn đi tham quan:
• Nara Park - là một công viên công cộng nằm ở thành phố Nara, Nhật Bản, tại chân núi Wakakusa, được
thành lập vào năm 1880. Công viên là một trong những địa điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Nara.
• Todaiji Temple - Một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất và ý nghĩa của lịch sử Nhật Bản . Ngôi đền
được xây dựng vào năm 752 như ngôi đền đầu của tất cả các ngôi chùa Phật giáo ở Nhật Bản.
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Ăn trưa. Công ty trân trọng tặng quý khách suất thưởng thức món bò Kobe nổi tiếng - một loại thịt bò nổi
tiếng thế giới.
• Lâu đài Osaka (chụp hình bên ngoài) - hay còn gọi là lâu đài Hạc Trắng là một trong những lâu đài nổi
tiếng nhất của Nhật Bản đã đóng góp một vai trò lớn trong việc thống nhất Nhật Bản trong suốt thế kỷ thứ
16.
• Trung tâm mua sắm Shinsaibashi - khu mua sắm lớn nhất tại Osaka. Quý khách có thể tìm mua những bộ
đồ mới từ Châu Âu, những bộ Kimono truyền thống cho đến cửa hàng quần áo bình dân.

Sau khi dùng buổi tối, Quý khách nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi.

NGÀY 06: OSAKA - TP HCM (ĂN: SÁNG)

Buổi Sáng: Ăn sáng, sau đó làm thủ tục trả phòng khách sạn.
Xe và hướng dẫn viên địa phương đưa đoàn ra sân bay Kansai - Osaka đáp chuyến về Việt Nam (quá cảnh
tại Đài Loan).
Đến sân bay Tân Sơn Nhất - Việt Nam, kết thúc chương trình khám Tour du lịch Nhật Bản. Tạm chia tay
và hẹn gặp lại Quý khách trong những chuyến đi khác./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khởi hành Thời gian Người lớn Trẻ em (2-11t) Em bé (< 2t)

08, 25/07/2019
01, 09, 22, 30/08/2019 6N5D 34,900,000 90% 35%

08, 15, 22, 29/10/2019
05, 12, 19, 26/11/2019  6N5Đ 30,888,000 90%       35%

5, 12, 19, 26/11/2019 6N5Đ 35,999,000 28,799,200 10,799,700

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.
Quý khách Đặt Tour Du Lịch qua điện thoại xin vui lòng đọc "Mã Tour", xin trân trọng cảm ơn!

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

GIÁ TOUR ĐÃ BAO GỒM:

- Visa nhập cảnh Nhật Bản.
- Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn - Tokyo / Osaka - Sài Gòn.
- Thuế và các khoản phụ thu của hàng không.
- Khách sạn 3 sao.
- Các bữa ăn được liệt kê theo chương trình.
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- Vé tham quan theo chương trình.
- Hướng dẫn viên của công ty đi theo suốt tuyến.
- Xe máy lạnh sử dụng theo chương trình.
Khách Sạn ở Tokyo Và Osaka có thể ở xa trung tâm thành phố khoảng 1h -1,5 h đi xe vào các mùa Cao
Điểm của Nhật như Hoa Anh Đào, Tuần lễ Vàng ( 30/04), lễ, Tết,...

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Phí phòng đơn (dành cho khách yêu cầu ở phòng đơn).
- Nước uống (bia rượu trong bữa ăn), điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định của hàng không.
- Chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình.
- Chi phí dời ngày, đổi chặng, nâng hạng vé máy bay.
- Tiền bồi dưỡng:
- Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương (135,000 VNĐ/ngày/khách).

GIÁ TOUR TRẺ EM:

- Trẻ em dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn.
- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 75% giá tour người lớn (không có chế độ giường riêng).
- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 90% giá tour người lớn (có chế độ giường riêng).
- Trẻ em đủ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn.

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR:

• Trước ngày khởi hành 35 ngày : phí hoàn vé là 10% giá tour.
• Từ sau 35 ngày đến trước 20 ngày : phí hoàn vé là 70% giá tour.
• Từ 20 ngày trước ngày khởi hành : phí hoàn vé là 100% giá tour.
(Các ngày trên chỉ tính theo ngày làm việc)
Trường hợp Quý khách bị từ chối visa, chi phí không hoàn lại là 3,000,000 VNĐ.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:

• Trước khi đăng ký tour du lịch xin Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản 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.
• 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 báo trước cho Quý khách.
• Thứ tự các điểm tham quan trong trương trình trong một số trường hợp có thể thay đổi tùy theo tình hình
thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu.
• Quý khách đặt cọc 20.000.000 VNĐ ngay khi đăng ký tour.
• Trong trường hợp không đủ đoàn 10 khách thì 2 bên sẽ thỏa thuận lại giá cho đoàn dưới 10 khách. Nếu
Quý khách không đồng ý giá trên, Quý khách có thể chuyển sang tour kế tiếp nhưng không quá 02 lần.
• Trong trường hợp Quý khách bị từ chối nhập cảnh tại nước sở tại thì trách nhiệm không thuộc về phía
công ty.
• Trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, đình công, bạo động, phá hoại, chiến tranh, dịch
bệnh, chuyến bay bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật... và tour không thể thực hiện tiếp tục
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… và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác.
• Quý khách từ 70 tuổi trở lên vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour).
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• Công ty không nhận hồ sơ với phụ nữ có thai từ 5 tháng trở lên.
• Sau khi tour kết thúc, quý khách vui lòng gửi lại hộ chiếu cho công ty để thay mặt quý khách trình báo
với Lãnh Sự Quán Nhật.

THỦ TỤC XIN VISA NHẬT BẢN:

1. 2 tấm ảnh 5 x 5 (hình mới chụp trong vòng 6 tháng, phông trắng).
2. Hộ chiếu còn hạn sử dụng trên 6 tháng có chữ ký. (bản gốc), hộ chiếu cũ (nếu có).
3. Bản sao rõ ràng từng trang sổ hộ khẩu gia đình.
4. Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có). Giấy khai sinh đối với Quý khách dưới 18 tuổi.
5. Các loại giấy tờ chứng minh công việc:
Hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ phép - Nếu Quý khách là CBCNV.
Giấy phép thành lập công ty hoặc đăng ký kinh doanh và giấy nộp thuế 01 tháng gần nhất - Nếu Quý
khách là chủ doanh nghiệp.
Thẻ hưu trí hoặc giấy nhận lương hưu - đối với Quý khách đã hết tuổi lao động.
Thẻ học sinh, sinh viên hoặc giấy xác nhận học sinh, sinh viên - đối với Quý khách là học sinh, sinh viên
6. Các loại giấy tờ chứng minh năng lực tài chính:
Photo Sổ tiết kiệm và xác nhận số dư TKNH giá trị ít nhất 150,000,000 vnđ/ khách.
Giấy Chứng nhận sở hữu Bất Động Sản: Nhà đất hoặc xe hơi (sao y)./.

DU LỊCH NẮNG MỚI
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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