SAY ĐẮM SẮC HOA MÙA XUÂN NHẬT BẢN
SENDAI FUKUSHIMA–TOKYO – IBARAKI- NATORI
HÀNH TRÌNH MỚI LẠ
Khởi hành: 26/04/2019 – 01/05/2019 (6N5Đ)
Bay thẳng từ Đà Nẵng đi Nhật
Giá siêu HOT dịp LỄ: 26,990,000 VNĐ/khách người lớn
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Khám phá nét đẹp văn hóa truyền thống Nhật Bản độc đáo, đặc sắc
Tham gia Lễ hội hoa Tử Đằng- biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu ở Nhật Bản
Khám phá Edo Wonderland nơi lưu lại những năm tháng vàng son của thời đại Edo hào
Hòa mình với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và vô vàn loài hoa nở rộ tại xứ Phù Tang
Khám phá nền ẩm thực tinh tế đặc trưng của các vùng khác nhau của Nhật Bản
Thỏa sức mua sắmcác mặt hàng nội địa Nhật Bản chất lượng cao
Cùng gia đình trải nghiệm kỳ nghỉ ý nghĩa và đáng nhớ tại Đất nước mặt trời mọc

THÔNG TIN CHUYẾN BAY:
DAD-SDJ 27APR 01:05-08:30
SDJ-DAD 01 MAY 18:30-22:00
LỊCH TRÌNH TOUR
NGÀY 1: <26/04>ĐÀ NẴNG - SENDAI Nghỉ đêm trên máy bay
22:00 ngày 26/04 Quý khách tập trung tại Sân bay Đà NẵNg, Ga đi quốc tế, đoàn làm thủ tục đáp
chuyến bay đi Nhật Bản trên chuyến bay lúc (01:05 – 08:30) tới thành phố Sendai Nhật Bản lúc
08:30ngày 27/04(nghỉ đêm trên máy bay).
NGÀY 2: <27/04> KHÁM PHÁ KHU PHỐ TRUYỀN THỐNG THỜI EDO Ăn sáng
Bento/Trưa/Tối
Buổi sáng: Máy bay hạ cánh lúc 08:30 tại Sân bay Sendai.Saukhi làm thủ tục nhập cảnh, đoàn di
chuyển tới nhà hàng và thưởng thức bữa trưa.
Buổi chiều: Đoàn di chuyển tới tham quan Ouchi-juku - khu phố nhà trọ nổi tiếng nơi vẫn còn lưu
giữ được nét đặc trưng của khu phố thời Edo. Khu phố đặc sắc với hơn 30 căn nhà lợp mái tranh nằm
dọc 2 bên đường, hiện được chỉ định là khu vực bảo tồn kiến trúc truyền thống quan trọng của quốc

gia. Du khách có thể thong thả đi bộ dọc các con đường và ngắm các tác phẩm nghệ thuật dân gian
như đồ gốm, vải... và thưởng thức các món ăn ngon và độc đáo của Nhật Bản.
Đoàn nghỉ đêm tại khách sạn Active Resorts Urabadai hoặc tương đương.
NGÀY 3: <28/04>EDO WONDERLAND-ẤN TƯỢNG THỜI ĐẠI EDO HÀO HÙNG (Sáng
/Trưa/Tối)

Sau bữa sáng tại khách sạn,đoàn di chuyển tới thăm quan Xưởng rượu Sake nơi trưng bày và giới
thiệu rất nhiều thông tin thú vị về quy trình chế biến rượu Sake ở Nhật Bản. Du khách có thể thưởng
thức các loại rượu truyền thống và thậm chí mua về làm quà cho người thân và gia đình..
Sau đó, đoàn di chuyển tới tham quan Edo Wonderland-nơi lưu lại những năm tháng vàng son công viên chủ đề hấp dẫn nhất tại Nhật Bản. Edo Wonderland gây ấn tượng bởi sự tái hiện lại quang
cảnh của thời đại Edo hào hùng, bao gồm khu dân cư, khu đường phố cổ và các dinh thự của Samurai.
Du khách có thể bắt gặp những người dân Edo với trang phục truyền thống đang đi dạo, đem lại cảm
giác chân thực và thú vị. Ngoài ra các show diễn tại đây sẽ đem hình ảnh những nàng Geisha kiều
diễm, những Samurai anh dũng,..đến gần hơn với du khách.
Đoàn nghỉ đêm tại khách sạn Daiwaroynet Utsunomiya hoặc tương đương.
NGÀY 4: <29/04> TOKYO-TRÁI TIM CỦA NHẬT BẢN (Sáng /Trưa/Tối)
Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn tới tham quan và chụp hình lưu niệm tại Ngoại thành Hoàng
Cung - nơi ở của Nhật Hoàng và gia đình hoàng tộc.
Tiếp theo, đoàn di chuyển tham quan Chùa Asakusa – Sensoji. Được xây dựng từ năm 628, thờ
phụng Phật Bà Quan Âm, ngôi chùa được biết đến như là ngôi chùa Phật giáo cổ nhất và được viếng
thăm nhiều nhất ở thủ đô Tokyo vì sự linh thiêng và mang đến nhiều may mắn cho những nguyện
vọng về sức khỏe, tình yêu, học tập, sự nghiệp. Con đường dẫn đến chính điện nhộn nhịp với hàng
chục cửa hàng quà lưu niệm truyền thống mang đến cho quý khách trải nghiệm đậm chất Nhật Bản.
Sau đó từ chùa Asakusa, đoàn chụp hình với tháp Tokyo Skytree – tháp truyền hình cao nhất thế giới.
Sau đó đoàn thỏa sức mua sắm các mặt hàng đồ điện tử, đồ gia dụng, mỹ phẩm Made in Japan tại thiên
đường đồ điện tử Akihabara, hoặc trung tâm mua sắm Ginza sầm uất với hàng ngàn mặt hàng mỹ
phẩm thời trang.
Đoàn nghỉ đêm tại khách sạn Shinagawa Prince Hotel hoặc tương đương.
NGÀY 5 : <30/04>KHÁM PHÁ THIÊN ĐƯỜNG HOA BỐN MÙA CỦA NHẬT (Sáng
/Trưa/Tối)
Buổi sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn di chuyển tới tham quan và nếm thử trái cây tươi tại cửa
hàng Iwafune Fruits Park.
Tiếp đó, đoàn sẽ có trải nghiệm mua sắm thú vị tại Mega Don Quixote Kuroiso Shopvới những sản
phẩm quà lưu niệm đặc trưng Nhật Bản rất phong phú cùng với các chương trình khuyến mãi
hấp dẫn.

Đoàn tới tham quan Công viên hoa Ashikagavà tham gia vào lễ hội hoa Tử Đằng được diễn ra
tại công viên. Những vòm hoa, giàn hoa phủ một màu tím, hồng, trắng lãng mạn như cổ tích - được
xem là biểu tượng cho “tình yêu vĩnh cửu” ở Nhật Bản chắc chắn sẽ đem lại cho quý khách những trải
nghiệm không thể quên.
Đoàn nghỉ đêm tại khách sạn ở thành phố Koriyama hoặc Fukushima.

NGÀY06: 01/05> SENDAI-ĐÀ NẴNG(Sáng /Trưa/Tối)
Buổi sáng: đoàn di chuyển tham quan Thần đạo Shiogamatại tỉnh Miyagi. Ngôi đền Shiogama thờ
thần ngư nghiệp và thần của nghề làm muối. Người Nhật tin rằng đây là vị thần mang lại sự thanh
lọc, điều hòa, bảo trợ cho hàng hải, xua tan vận xấu, mang lại cơ hội mới và dẫn đến thành công. Du
khách đến thăm đền còn có thể chiêm ngưỡng quang cảnh toàn vịnh Matsushima và cảng Shiogama.
Sau bữa trưa, đoàn tiếp tục thỏa thích mua sắm tại Aeon Mall Natori, hệ thống siêu thị nổi tiếng hàng
đầu Nhật Bản, nơi du khách có thể mua sắm vô số chủng loại hàng hóa, từ đồ gia dụng, mỹ phẩm,
quần áo tới các nhu yếu phẩm hàng ngày.
Sau đó, xe và HDV đưa đoàn ra sân bay Sendai đón chuyến bay lúc 18:30trở về Đà Nẵng. Máy bay
hạ cánh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 22:00. Xe đưa đoàn về điểm hẹn ban đầu. Chương trình kết
thúc tốt đẹp.
CHI TIẾT DỊCH VỤ
GIÁ TOUR BAO GỒM

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM

*Vé máy bay khứ hồi hành trình DAD – NGO –
DAD (20kg ký gửi + 07 kg xách tay) và Bữa ăn
nhẹ (01 bữa ăn + 01 đồ uống/chuyến bay));
*Xe đưa đón chất lượng cao theo lịch trình tại
Nhật Bản (xe 45 chỗ với đoàn 30 khách trở lên);
*Phí làm visa Nhật.
*Khách sạn 03 sao tại Nhật Bản;
*Các bữa ăn theo Chương Trình (đảm bảo bữa
trưa 315.000 VND, bữa tối 420.000 VND);
*Vé vào cổng tại các điểm tham quan khảo sát
theo lịch trình;
*Nước uống (01 chai nước/khách/ngày);
*HDV Tiếng Việt nhiệt tình, kinh nghiệm suốt
tuyến; hướng dẫn viên và lái xe địa phương.

*Tip cho HDV và lái xe (7USD/ khách/ngày);
*Chi phí cá nhân, đồ uống;
*Các chi phí phát sinh khác ngoài Chương Trình.
*Chi phí di chuyển trường hợp khách phải ra Đại
Sứ
Quán phỏng vấn.
*Phụ thu phòng đơn nếu khách yêu cầu ngủ
phòng
đơn: 6.500.000 VNĐ/khách/04 đêm.

*Bảo hiểm du lịch quốc tế khi tham quan tại Nhật
Bản.
*Quà tặng từ công ty Công ty du lịch : ba lô và
mũ du lịch, bao da hộ chiếu.
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TOUR
*Hộ chiếu của Quý khách phải còn thời hạn trên 6
tháng tính đến ngày về.
*Nếu Quý khách là Việt Kiều hoặc khách Nước
Ngoài và visa VN ghi trong hộ chiếu là loại visa
nhập cảnh 1 lần, sẽ phụ thu thêm phí làm visa tái
nhập VN .
*Quý khách mang 2 Quốc tịch hoặc Travel
document (chưa nhập quốc tịch) vui lòng thông
báo với nhân viên bán tour ngay thời điểm đăng
ký tour và nộp bản gốc kèm các giấy tờ có liên
quan (nếu có).
*Quý khách chỉ mang thẻ xanh (thẻ tạm trú tại
nước ngoài) và không còn hộ chiếu VN còn hiệu
lực thì không đăng ký du lịch sang nước thứ ba
được.
* Khi đến đăng ký, Quý khách vui lòng mang hộ
chiếu, hồ sơ xin visa và nộp đủ tiền tour hoặc
thanh toán tiền cọc tour 15.000.000 VNĐ/khách.
* Khoản tiền còn lại quý khách vui lòng thanh
toán trước 7 (bảy) ngày so với ngày khởi hành.

ĐIỀU KIỆN HOÃN/HỦY TOUR
*Nếu hủy hoặc chuyển sang các tuyến du lịch
khác trước ngày khởi hành 30 ngày: Không mất
chi phí.
*Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch
khác từ 25-29 ngày trước ngày khởi hành: Chi
phí chuyển/huỷ tour là 50% tiền cọc tour.
*Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch
khác từ 20-24 ngày trước ngày khởi hành: Chi
phí chuyển/huỷ tour là 100% tiền cọc tour.
*Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch
khác từ 13-20 ngày trước ngày khởi hành: Chi
phí chuyển/huỷ tour là 80% giá tour.
*Nếu hủy hoặc chuyển sang các chuyến du lịch
khác từ 10-12 ngày trước ngày khởi hành: Chi
phí chuyển/huỷ tour là 100% giá tour.
* Nếu hủy chuyến du lịch ngay sau khi Đại Sứ
Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa và trước 20-24
ngày so với ngày khởi hành: Chi phí huỷ tour là
100% tiền cọc tour. Trong trường hợp quý khách
hủy tour ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự
Quán cấp visa sau khoảng thời gian trên thì áp
dụng mức phạt theo ngày hoãn/hủy tour.
*Thời gian hủy chuyến du lịch được tính cho
ngày làm việc, không tính thứ 7, Chủ Nhật &
các ngày Lễ, Tết.
*Sau khi đóng tiền, nếu quý khách muốn hủy
tour, vui lòng đem CMND và hóa đơn đã đóng
tiền đến ngay Văn phòng Công ty du lịch (68
Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q. Hải
Châu, TP Đà Nẵng) để làm thủ tục hủy tour.
Công ty du lịch không nhận khách báo hủy qua
điện thoại.

CHI PHÍ DÀNH CHO TRẺ EM
Trẻ em tham gia tour sẽ tính theo mức giá như sau:

Dưới 2 tuổi: 10% (Bố mẹ tự lo ăn ngủ)

Từ 2 tuổi đến dưới 08 tuổi : 80% giá tour (ngủ chung giường với bố mẹ)




Từ 8 tuổi đến 11 tuổi: 100% giá tour (có chế độ giường riêng)
Từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour

LƯU Ý

Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng Hàng không nên trong một số trường hợp giờ bay
có thể thay đổi không được báo trước

Công ty du lịch bảo lưu quyền thay đổi lịch trình trên trong trường hợp có bất kỳ yếu tố bất
khả kháng (Tắc đường, thiên tai, sự cố, xung đột …) ảnh hưởng đến sự an toàn của Quý khách

Công ty du lịch có trách nhiệm tư vấn hồ sơ theo yêu cầu từ Đại sứ quán nhưng kết quả visa
hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Đại sứ Quán.

Trường hợp Quý khách bị từ chối visa, lệ phí xin visa không hoàn lại 3.000.000 VND

Công ty du lịch sẽ không hỗ trợ chi phí hủy tour của Quý khách trong trường hợp Quý khách
hủy tour khi người nhà bị từ chối visa.

Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour.
Trong trường hợp Quý khách có yêu cầu phát sinh ngoài chương trình trên, vui lòng liên hệ trực tiếp
với Công ty du lịch để được tư vấn & hỗ trợ tận tình.
‘Sự hài lòng của quý khách là đích đến của chúng tôi”
Mọi chi tiết xin liên hệ hotline Ms.Trang: 0911345848
Email: tranglth@duichdaibang.com
Website: dulichdaibang.com

