Safe Travel Club hân hạnh giới thiệu:

Nhật Bản mùa hoa anh đào (8 ngày)
TOKYO – YOKOHAMA – NUI FUJI – HAKONE – OSAKA – KYOTO
• Vườn thượng uyển Shinjuku • Imperial Palace (Hoàng Cung Nhật Bản)
• Đền Meiji, Asakusa Temple & Ginza Shopping • Tháp Tokyo • Kobe Beef
• Suối nước nóng (Onsen) • Xe lửa cao tốc (Bullet Train) Shinkansen
• Lâu đài Osaka & Kuromon Market • Shibuya Crossing ('The Scramble')
• Núi Komagatake & Lake Ashi • Chùa Vàng (Kyoto) & phố Gheisa
• Núi Fuji & Chèo thuyền trên sông giữa lòng thủ đô Tokyo mùa hoa Anh Đào

Tour 1: từ 1 đến 8 tháng 4, 2020
Tour 2: từ 5 đến 12 tháng 4, 2021
Package Price from Los Angeles (including $300 non-refundable registration fee):
● $2,500 một người nếu đóng 50% (cash/check) ít nhất 6 tháng trước ngày khởi hành
● $2,600 một người nếu đóng 50% (cash/check) ít nhất 5 tháng trước ngày khởi hành
● $2,700 một người nếu đóng 50% (cash/check) ít nhất 4 tháng trước ngày khởi hành
● xin gọi điện thoại để hỏi giá nếu muốn ghi danh SAU thời hạn trên (hay nếu không
bay khởi hành từ phi trường LAX).
Sau đó, đóng 50% còn lại (cash/check) ít nhất 90 ngày trước ngày khởi hành (hạn chót).
Ghi chú: tiền tips $80/người sẽ được thu trên xe bus để tặng tài xế, hướng dẫn viên & hotels, …
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Giá vé bao gồm thuế (tax) và: (Xin liên lạc để hỏi giá nếu không bay từ phi trường LAX)
• Vé máy bay quốc tế khứ hồi (từ thành phố cư ngụ ở USA)
• Khách sạn deluxe, địa điểm tốt hay có suối nước nóng (indoor onsen) để tắm
• Vé đi xe treo ngắm núi Fuji & đi cruise trên Lake Ashi • Vé đi lên Tháp Tokyo
• Xe tour máy lạnh • Hướng dẫn viên địa phương • Vé đi xe lửa (Bullet Train)
• 3 bữa ăn mỗi ngày (ngoại trừ 2 bữa ăn trưa tự túc)
• Group Travel Protection (post departure only, medical expenses: max $50,000p.p)
Ghi chú: Xin ghi danh sớm để được sắp chỗ tốt trên xe bus và chọn ghế tốt trên máy bay

Chương Trình Du Lịch

(Ghi chú: B: Breakfast, L: Lunch, D: Dinner)
Ngày 1 - 2: Khởi hành từ phi trường quốc tế gần nhất ở USA bay đến Tokyo.

Ngày 3: Tokyo (B, L, D).
Thăm vườn Ngự Uyển Shinjuku. Chụp hình Imperial Palace (nơi cư ngụ của Hoàng Gia Nhật).
Viếng Đền Meiji & Asakusa Temple và Ginza Shopping Center. Ăn tối ở phố Yokohama.
Ngày 4: Tokyo – Mount Komagatake & Mount Fuji (B, L, D).
Lên đường đi núi Fuji, ngừng chân để chụp hình phong cảnh ngoạn mục ở 5th Station. Đi cruise
thưởng ngoạn trên Lake Ashi. Đi xe treo lên núi ngắm cảnh núi non & sông nước hùng vĩ của
Công Viên Quốc Gia Hakone. Nghỉ đêm
dưới chân núi sau khi tắm nước suối nóng
Onsen, thưởng thức lối tắm ôn tuyền đặc
biệt của Nhật Bản.
Ngày 5: Núi Fuji – Tokyo (B, L, D) Trở
về Tokyo. Thăm khu phố nổi tiếng Shibuya
Crossing & chèo thuyền trên sông Sumida
giữa lòng thủ đô Tokyo trong mùa hoa anh
đào đẹp lãng mạn. Viếng Tháp Tokyo.
Ngày 6: Tokyo – Kyoto – Osaka (B, D).
Đi Kyoto. Viếng Chùa Vàng & thăm khu
phố Gheisha nổi tiếng về đêm. Đi xe lửa
cao tốc (Bullet Train) Shinkansen nổi tiếng
Ngày 7: Osaka (B, L, D). Thăm Lâu đài Osaka nổi tiếng. Dạo phố shopping & ăn trưa ở
Kuromon Market. Chụp hình và thưởng ngoạn rừng hoa anh đào ở Osaka.
Ngày 8: Osaka – USA (B). City Tour bát phố & last-minute shopping trước khi ra phi trường
trở về USA với nhiều kỷ niệm khó quên và chiếc máy chụp hình đầy hình ảnh đẹp !
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