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CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT 
MÙA TRƯỢT TUYẾT 2023 

TOKYO – NÚI PHÚ SỸ – TOKYO  

       Khởi hành :  16/02; 06/03; 10/3 

       Thời gian   : 05 ngày/ 04 đêm 

       Hàng không: Bamboo Airways  

 

   
   

 

NGÀY 1: HÀ NỘI – TOKYO ( nghỉ đêm trên máy bay ) 

 

21h30: Xe và Hướng dẫn viên đón Quý khách tại điểm hẹn đưa ra sân bay Quốc tế Nội Bài, 

làm thủ tục cho đoàn đáp chuyến bay đi Tokyo – Nhật Bản HAN - NRT QH412 (00.10 

– 07.15) của hãng Hàng không Bamboo Airways.  

Đoàn ăn nhẹ và nghỉ đêm trên máy bay.   

 

NGÀY 2: TOKYO ( Ăn trưa, tối ) 
 

07h15, giờ địa phương, đoàn đến sân bay Narita - Tokyo, xe và HDV địa phương đón đoàn 

tại sân bay và đưa đoàn di chuyển về Tokyo tham quan: 

➢ Tham quan và chụp hình lưu niệm bên ngoài Cung điện Hoàng gia – nơi ở và làm 

việc của gia đình Hoàng gia Nhật Bản; 

➢ Khu phố Ginza – khu mua sắm đắt đỏ nhất Nhật Bản với nhiều thương hiệu nổi 

tiếng trên Thế giới. 

12h00: Ăn trưa tại nhà hàng. Chiều, đoàn tự do tham quan, mua sắm: 

➢ Đền thờ Asakussa Kannon – Ngôi đền thờ cổ nhất tại Tokyo, đây cũng là nơi mua 

sắm đồ lưu niệm tuyệt vời với những lối đi xinh đẹp, từ vị trí này du khách có thể dễ 

dàng chiêm ngưỡng và chụp ảnh với tháp truyền hình mới Tokyo Sky Tree có chiều 

cao lên tới 634m;  

➢ Phố đồ điện tử Akihabara, với rất nhiều cửa hàng bán đồ điện tử gia dụng cho tới 

các linh kiện máy tính, trò chơi điện tử,… và đây được xem là một tổ hợp dành cho các 

hoạt động mua sắm và khám phá văn hóa truyện tranh, hoạt hình Nhật Bản 

18h00: Ăn tối tại nhà hàng địa phương 

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Tokyo Monday Asakusa hoặc tương đương. 
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NGÀY 3: TKYO – NÚI PHÚ SỸ ( Ăn sáng , trưa, tối ) 

 

06h30: Ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. 

08h00: Sau đó, đoàn di chuyển đi núi Phú Sỹ tham quan: 

➢ Làng Oshino Hakkai - 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. 

12h00: Ăn trưa tại nhà hàng. Sau bữa trưa, tiếp tục tham quan: 

➢ Trượt tuyết tại khu Fujiten Resort (bao gồm vé vào cổng, quý khách tự túc 

thuê trang phục trượt tuyết và phí lên cáp treo) 

➢ Gotemba Outlet shopping mall – sầm uất, nhộn nhịp với nhiều loại hàng hóa được 

giảm giá tới 50% – 70%. 

18h30: Ăn tối tại nhà hàng của khách sạn. 

Sau bữa tối, Quý khách có thể thư giãn tắm nước suối khoáng thiên nhiên và thoả sức Sauna 

tại bồn nước suối khoáng nóng thiên nhiên trong khách sạn  

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* Tominoko ở  khu vực Phú Sỹ hoặc tương đương. 

 

NGÀY 4: NÚI PHÚ SỸ - TOKYO ( Ăn sáng, trưa, tối ) 

 

06h30: Ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. 

08h00: Sau bữa sáng, đoàn trở tham quan: 

➢ Núi Phú Sỹ, nếu thời tiết đẹp, Quý khách sẽ được lên trạm số 5, ngắm nhìn đỉnh vẻ 

đẹp của Núi Phú Sỹ - ngọn núi cao nhất và cũng là biểu tượng của đất nước mặt trời 

mọc, cao 3776m so với mặt nước biển.  

Đoàn trở về Tokyo 

12h30: Ăn trưa tại nhà hàng. Chiều tham quan Vịnh Odaiba: 

➢ Odaiba – một trong những trung tâm mua sắm, giải trí nằm trên hòn đảo lấn biển 

trong Vịnh Tokyo.Tại đây, Quý khách có thể ngắm nhìn những công trình kiến trúc 

tuyệt vời cùng nhiều thắng cảnh thú vị như phiên bản tượng Nữ thần Tự Do được 

dựng lên sau khi bức tượng gốc được trao trả lại cho người Pháp. 

18h30: Ăn tối tại nhà hàng. 

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* Tokyo Inn ở Narita hoặc tương đương. 

 

NGÀY 5: TOKYO – HÀ NỘI ( Ăn sáng ) 

 
06h30: Ăn sáng tại khách sạn. Sau bữa sáng, đoàn làm thủ tục trả phòng. 

Xe đưa đoàn ra sân bay quốc tế Narita làm thủ tục đáp chuyến bay về Hà Nội, NRT 

- HAN QH413 (10.15 – 15.10). Tại sân bay, đoàn tự do mua sắm tại các cửa hàng miễn 

thuế cho tới giờ lên máy bay ( nếu thời gian cho phép). 

15h10, giờ địa phương, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Xe và HDV đưa đoàn về điểm tập 

trung ban đầu. 

_Chia tay và kết thúc chương trình_ 
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GIÁ TRỌN GÓI 
(Áp dụng cho đoàn ghép từ 20 người lớn trở lên) 

 

 

NGƯỜI LỚN 
TRẺ EM 

(Từ 2 đến 10 tuổi ngủ cùng với bố mẹ) 

PHỤ PHÍ PHÒNG ĐƠN 

(nếu có) 

23.990.000 VNĐ 21.600.000 VNĐ 4.500.000 VNĐ 

 

 

GIÁ BAO GỒM 

✓ Vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Tokyo – Hà Nội của hãng Hàng không Bamboo Airways 

(30kg hành lý ký gửi + 7kg xách tay). 

✓  Thuế sân bay, phí an ninh sân bay, phụ thu nhiên liệu hàng không. 

✓ Visa nhập cảnh Nhật Bản. 

✓ Khách sạn tiêu chuẩn 3*, 2 người/ phòng (nếu đoàn lẻ nam hoặc nữ sẽ xếp phòng 3 

người). 

✓ Các bữa ăn phong phú tại các nhà hàng khác nhau theo chương trình.  

✓ Vé tham quan thắng cảnh theo chương trình.   

✓ Xe ô tô máy lạnh hiện đại đưa đón theo chương trình.  

✓ HDV kinh nghiệm, nhiệt tình từ Việt Nam. 

✓ Bảo hiểm du lịch quốc tế với mức bồi thường lên tới 800.000.000 VNĐ/ khách/ vụ.  

 

GIÁ CHƯA BAO GỒM 

✓ Phí làm hộ chiếu. 

✓ Tiền bồi dưỡng cho HDV và lái xe tại các nơi: 07 USD / khách / ngày tour 

✓ Visa nhập lại Việt Nam cho khách mang quốc tịch nước ngoài. 

✓ Phụ thu nghỉ phòng đơn (nếu có). 

✓ Chi phí giặt là, điện thoại… và các chi phí khác không bao gồm trong chương trình.  

 

XIN LƯU Ý 

✓ Hộ chiếu (còn hạn 6 tháng tính từ ngày đi)  

✓ Trẻ em từ trên 2 tuổi đến 10 tuổi ngủ chung giường với bố mẹ. 

✓ Trẻ em từ trên 10 tuổi trở lên giá tour như người lớn và ngủ giường riêng  

✓ Chương trình chính thức được xác nhận trước ngày khởi hành 1-2 ngày. 

✓ Lịch trình có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình thời tiết, giao thông nhưng vẫn đảm 

bảo đầy đủ các điểm tham quan. 

✓ Giá có thể thay đổi nếu hàng không thông báo thay đổi mức phụ thu nhiên liệu và lệ 

phí sân bay ở các nơi… 
 

====================================== 

 
 

 


