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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 - Thiên Đường Tuyết 2022
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Mã Tour: NN-1308 - Khởi hành: Hằng Tuần

CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Tour du lịch Nhật Bản 6 ngày 5 đêm từ TPHCM: Nhật Bản là một quốc gia có tới  70% diện tích của
Đảo Quốclà các dãy núi. Nước này cũng có hơn 200 núi lửa đang hoạt động và thường xuyên chịu ảnh
hưởng của các trận động đất. Trung bình tại Nhật mỗi năm có trên 1500 trận động đất lớn nhỏ, chính vì lẻ
đó mà người Nhật họ luôn đề phòng và sẵn sàng đón nhận những điều rủi ro trước sự nghiệt ngã của thiên
thiên đến với chính họ.

Chính vì địa hình như vậy, đã tạo cho nước nhật với quang cảnh thiên nhiên thơ mộng, nếu như mùa thu
đất nước này được nhuộm bằng những sắc màu của những tán lá cây ngã về màu vàng thì mùa xuân Nhật
Bản được biết đến với xứ sở của Hoa Anh Đào.

 

Ngoài ra, chương trình tour của Công Ty Du Lịch Nắng Mới sẽ đưa quý khách tham quan những điểm nổi
tiếng của đất nước Nhật Bản như: ngắm khung cảnh tuyệt vời của Núi Phú Sĩ - biểu tượng oai hùng xứ sở
Nhật Bản; Khám phá làng văn hoá Oshino Hakkai nơi còn lưu giữ vẹn nguyên nếp sống cổ xưa của người
Nhật; Ghé thăm Yamanashi với vườn trái cây sạch, chùa Asakusa Kannon, hoàng cung Nhật Bản... là số ít
trong những trải nghiệm tuyệt vời đến từ Tour Du Lịch Nhật Bản của Du Lịch Nắng Mới. Nhiều hơn thế nữa,
hãy cùng chúng tôi khám phá Tour du lịch Mùa Thu Lá Đỏ Nhật Bản này nhé./.

 

ĐIỂM NỔI BẬC TRONG CHƯƠNG TRÌNH:

+ Chiêm ngưỡng nét đẹp văn hóa Nhật qua những ngôi đền cổ.
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+ Khám phá cuộc sống xưa của Nhật tại khu làng cổ Oshino Hakkai.

+ Chụp hình cùng những biểu tượng Nhật như Núi Phú Sĩ, lâu đài Osaka.

+ Trải nghiệm chuyến đi trên con tàu Shinkansen - niềm tự hào của Người Nhật.

+ Khám phá nét văn hóa đặc sắc Onsen.

+ Thưởng thức đặc sản bò Kobe.

NGÀY 1: TP HỒ CHÍ MINH - NAGOYA

21h30 Hướng dẫn viên sẽ đón Quý khách tại ga đi Quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất. Làm thủ tục đáp chuyến
bay Nagoya, Nhật Bản lúc 00h15. Bắt đầu hành trình khám phá tour du lịch Nhật Bản giá rẻ.

NGÀY 2: THAM QUAN KYOTO - OSAKA

Quý khách nghỉ đêm và ăn sáng trên máy bay.

07h30 tới sân bay Chubu, Nagoya Quý khách làm thủ tục nhập cảnh Nhật Bản. Xe đón Quý khách đưa đi
Kyoto, tham quan:

• Kiyomizu (Chùa Thanh Thủy): là ngôi chùa nổi tiếng nhất ở cố đô Kyoto, là một hạng mục của di sản văn
hóa cố đô Kyoto đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1994. Đặc biệt khuôn viên
quanh chùa sẽ chuyển sang mà đỏ rực rỡ vào tháng 11 hàng năm. Đây là nét đặc trưng của mùa Thu Nhật
Bản, tiết trời thu se lạnh, màu vàng và đỏ rực trải đều phủ khắp thiên nhiên khiến cho du khách đến Nhật
Bản sẽ không ít lần phải xao xuyến và bị mê hoặc bởi màu sắc thiên nhiên tinh tế, huyền bí, nhưng lại vô
cùng thân thiện, đẹp đẽ.

Ăn trưa tại nhà hàng địa phương.

• Tản bộ ở khu phố cổ Arashiyama: ngắm nhìn cầu Togetsuhyo, rừng tre Sagano và tận hưởng không khí
của mùa thu Nhật Bản.

Xe đưa Quý khách khởi hành đi Osaka.

• Thỏa thích mua sắm tại Shinsaibashi: khu mua sắm sầm uất nhất Osaka, Quý khách có thể mua những
món quà tặng cho người thân và bạn bè với giá rất rẻ tại cửa hàng đồng giá 100 yên Daiso.

Quý khách dùng bữa tối và về khách sạn nhận phòng. Nghỉ đêm tại Osaka.

NGÀY 03: OSAKA - KOBE - NAGOYA

Quý khách dùng bữa sáng và làm thủ tục trả phòng, xe đưa Đoàn đi tham quan:

• Thành Osaka là tòa lâu đài xây dựng từ thế kỉ XVI bởi Toyotomi Hideyoshi, người đầu tiên hoàn thành
công cuộc thống nhất Nhật Bản. Trong mùa hoa anh đào nở, thành cổ Osaka trở nên quyến rũ và dịu dàng
một cách lạ thường. 

Đoàn đi Kobe - thành phố cảng nổi tiếng của vùng Kansai, tham quan:

• Tham qua Bảo tàng động đất: Đến đây bạn mới có thể thấu hiểu được những nỗi đau mà người dân Nhật
Bản phải gánh chịu trong và sau những trận động đất, sóng thần hung dữ. Trận động đất lớn nhất trong
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lịch sử đất nước Nhật Bản.

Thưởng thức bữa trưa với đặc sản bò Kobe nổi tiếng.

Khởi hành đi Nagoya.

Đến Nagoya dùng bữa tối và về khách sạn nhận phòng. Nghỉ đêm ở Nagoya.

NGÀY 04: NAGOYA - YAMANASHI

Quý khách dùng bữa sáng và làm thủ tục trả phòng, xe đưa Đoàn ra ga Nagoya khởi hành đi Mikawa Anjyo
bằng Shinkansen Quý khách có cơ hội trải nghiệm Shinkansen tàu cao tốc an toàn nhất thế giới. Tới
Yamanashi:

Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.

• Mua sắm tại Gotemba Outlet.

• Du thuyền trên hồ Yamanaka là một trong Phú Sĩ ngũ hồ.  Hồ nằm cạnh núi Phú Sĩ là 1 điểm du lịch hấp
dẫn khách của Nhật Bản.

• Tham quan làng cổ Oshino hakkai: được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới. Là ngôi làng cổ
nằm yên bình dưới chân núi Phú Sĩ. Cho đến ngày nay, những ngôi nhà ở làng Oshino Hakkai vẫn mang nét
kiến trúc truyền thống Nhật Bản xa xưa. Ngoài ra du khách còn được thưởng thức những đặc sản của làng
như nước nấm hương nóng hổi hay món đậu hủ mát lạnh. Oshino Hakkai sẽ là điểm đến thú vị đối với
những du khách thích khám phá nếp sống xưa của người Nhật.

NGÀY 05: YAMANASHI - TOKYO

Về nhận phòng khách sạn và dùng bữa tối. Trải nghiệm tắm Onsen - một kiểu ôn tuyền thủy liệu pháp của
người Nhật. Nghỉ đêm ở Yamanashi.

Quý khách dùng bữa sáng và làm thủ tục trả phòng, xe đưa Quý khách đi tham quan:

• Tham quan nhà vườn và hái trái cây. Quý khách khởi hành đến Vườn Trái Cây - thưởng thức các loại trái
cây sạch theo mùa (nho, dâu, anh đào, đào, mận, lê v.v…) đặc biệt thơm ngọt và hoàn toàn sạch, không
hoá chất, Quý khách có thể thưởng thức miễn phí các loại trái cây ngay tại vườn. Cảm giác tự tay hái hoa
trái chín mọng thơm ngọt và thưởng thức ngay tại chỗ vô cùng thú vị và khó quên.

• Tham quan Núi Phú Sĩ - trạm 5 trong điều kiện thời tiết cho phép: với độ cao 3776m, núi Phú Sĩ là ngọn
núi cao nhất ở Nhật Bản. Núi có hình dáng như một tam giác cân hình chữ bát, số 8 八 đựợc biết như biểu
tượng của Nhật Bản. Ngọn núi nổi tiếng nhất Nhật Bản này đã và vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng bất tận
cho những nghệ sĩ, tác giả và khách du lịch. Từ trạm 5 du khách chỉ cần ngước mắt là có thể thấy đỉnh núi
phủ tuyết hoặc ngắm toàn cảnh vùng Ngũ Hồ Phú Sĩ trải dài trong tầm mắt.

Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương.

Khởi hành về Tokyo. Quý khách tham quan:

• Hoàng Cung Nhật Bản (tham quan bên ngoài) hiện vẫn là nơi cư ngụ của Hoàng gia Nhật Bản.

• Tự do mua sắm tại khu phố điện tử Akihabara: là khu phố điện tử hàng đầu thế giới mà không cần nói ai
cũng biết. Akihabara có nhiều mặt hàng điện tử phong phú, trong đó tập trung vào các cửa hàng điện tử
gia dụng.
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NGÀY 6: TOKYO - TPHCM

Quý khách dùng bữa tối. Về khách sạn nhận phòng, nghỉ đêm ở Tokyo.

Quý khách dùng bữa trưa và làm thủ tục trả phòng, xe đưa Quý khách đi tham quan:

• Tokyo Skytree (chụp hình bên ngoài).

• Chùa Asakusa ngôi chùa được xây dựng vào năm 645 dành riêng cho việc thờ phụng Bồ Tát Quán Âm
(Quán Thế Âm). Là ngôi chùa cổ nhất Tokyo.

Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng.

13h00 xe đưa Quý khách ra sân bay Narita tiếp tục đáp chuyến bay VN303 về lại TP. HCM lúc 15h55.

20h00 phút, về đến TP. HCM. Kết thúc chương trình Tour. 

Chương trình tour có thể thay đổi phù hợp với tình hình giao thông, thời tiết thực tế hoặc sự thay đổi lịch
bay do hãng hàng không. Du lịch Nắng Mới được quyền thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ điểm tham quan nào
có thể gây ảnh hưởng đến sự an toàn của Quý khách./.

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 Khách
sạn Giá Người Lớn Trẻ Em (2 - 11 Tuổi) Trẻ dưới 2 tuổi

19, 08, 25/07 
01, 09, 22, 30/08 3 Sao 35,900,000  90% 35%

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 BAO GỒM:

- Vé máy bay khứ hồi theo hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.

- Bao gồm hành lý ký gửi 40kg.

- Dịch vụ xin visa đi Nhật Bản.

- Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao.
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- Ăn uống (sáng, trưa, chiều) theo chương trình. Có 01 bữa thưởng thức bò Kobe.

- Phương tiện vận chuyển, xe đưa đón tham quan tại Nhật Bản.

- Vé tham quan du lịch có trong chương trình.

- Thuế VAT (0%) và phí phục vụ.

- Hướng dẫn viên du lịch suốt tuyến.

- Bảo hiểm du lịch toàn cầu.

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

- Hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng.

- Phụ thu phòng đơn (dành cho khách yêu cầu ở phòng đơn hoặc khách đi lẻ không ghép được phòng với
khách khác).

- Chi phí cá nhân: nước uống, giặt ủi, hành lý quá cước, điện thoại, chụp hình.

- Tip cho hướng dẫn viên và tài xế (150.000vnđ/khách/ngày).

- Các chi phí khác không nằm trong mục bao gồm.

GIÁ TOUR CHO TRẺ EM:

- Trẻ em từ 0  đến dưới 2 tuổi: 20% giá tour người lớn.

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 75% giá tour người lớn.

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn.

- Trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ. Trường hợp ngủ giường riêng tính 100% giá tour.

- Mỗi hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em, trẻ thứ 2 buộc nâng lên thành người lớn.

QUY ĐINH ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN:

- Đợt 1: Đặt cọc  10.000.000 vnđ/khách.

- Đợt 2: Thanh toán hết khi Lãnh Sự Quán Nhật Bản ra Visa.

CHI PHÍ HỦY TOUR:

- Nếu hủy tour khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour, hủy vé máy bay theo điều khoản bên dưới:

- Ngay sau khi đặt cọc tour và trước ngày khởi hành 22 ngày: Phí hủy là 2.000.000VNĐ.

- Trước ngày đi 15 - 20 ngày: Thanh toán 10.000.000vnđ.

- Trước ngày đi 06 - 14 ngày: Thanh toán 15.000.000vnđ.

- Trước ngày đi 05 ngày: Thanh toán 100% trên giá tour.

- Trường hợp có Visa du lịch Nhật Bản mà khách hủy tour Công ty sẽ giữ Visa lại cho đến khi hết hạn.

- (Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy và chủ nhật).
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- Việc hủy bỏ tour với công ty phải được thông báo trực tiếp qua Fax, email và phải được Công ty du lịch
xác nhận. Việc hủy bỏ qua điện thoại không được chấp thuận.

- Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong việc Hải Quan nước sở tại từ chối việc nhập cảnh của
quí vị vì bất cứ lý do nào.

CÁC LƯU Ý KHÁC:

- Quý khách từ 70 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận sức khỏe để đi du lịch nước ngoài do bác sĩ
cấp và giấy cam kết sức khỏe với Công ty. Bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, Công ty du lịch sẽ không chịu
trách nhiệm.

- Quý khách mang thai xin vui lòng báo cho Công ty du lịch khi đăng ký tour để được tư vấn thêm thông
tin. Không nhận khách mang thai từ 7 tháng trở lên vì lí do an toàn cho khách.

- Giá tour không bao gồm chi phí visa tái nhập vào Việt Nam đối với Việt kiều & Ngoại kiều.

- Trường hợp quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, Công ty du lịch sẽ không
chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.

- Nếu khách là Việt kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour.

- Thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi để phù hợp với tình hình khách quan (thời tiết, giao
thông).

- Công ty du lịch sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm điểm tham quan trong các trường hợp xảy ra thiên
tai, sự cố về an ninh, sự cố về hàng không,...

- Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản bao gồm cũng như
không bao gồm trong chương trình, các điều kiện hủy tour trên biên nhận đóng tiền. 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 hãng hàng không nên trong một số trường hợp.

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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