
Updated 20181203

Page 1 of 4

LỊCH TRÌNH CHUYẾN ĐI NHẬT THÁNG 2 NĂM 2019
■ TOUR: TOKYO – SAPPORO - OTARU
■ Thời gian: từ ngày 23/2/2019 (thứ 7) đến ngày 1/3/2019 (thứ 6): 7 ngày 6 đêm
■ Lịch trình:

Ngày Tên địa danh
Giờ Nhật
Bản

Phương
tiện di
chuyển

Lịch trình Dùng bữa

22/2/

2019

(thứ 6)

Xuất phát từ

TPHCM

Xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân

bay Narita

1

23/2

(thứ 7)

Đến sân bay Narita

Xuất phát từ

Narita

Đến sân bay

Shinchitose

Sapporo

Khoảng

8:00 AM

10:10AM

11:55AM

NH-2153

Xe đưa đón

Sau khi đến Narita, đổi chuyến bay

Di chuyển từ sân bay Narita đến sân bay

Shinchitose

Đến sân bay Shinchitose

Di chuyển bằng xe đến công viên Shiroi

Koibito

Ăn trưa, tham quan thành phố Sapporo

(Tháp đồng hồ, Tháp truyền hình Sapporo)

Sau khi tham quan, di chuyển đến nơi dùng

bữa tối

※ Dùng tiệc chào đón tại Bảo tàng bia

Sapporo

(Jingisukan – Thịt cừu nướng kiểu Nhật)

《Khách sạn Mystays Premier Sapporo》

Sáng: trên máy

bay

Trưa: tự túc

Tối: có bao gồm

(Jingisukan)

2

24/2

(chủ

nhật)

Sapporo 09:00AM Xe đưa đón

Xe đưa đón

Đi bộ

Xuất phát từ khách sạn

Tham quan ngoại ô Sapporo như nhà máy

Sapporo

Bữa tối: Hyosetsunomon (Nhà hàng cua

Sapporo)

Đi bộ di chuyển về khách sạn

《Khách sạn Mystays Premier Sapporo》

Sáng: tại khách

sạn

Trưa: tự túc

Tối: có bao gồm

(nhà hàng cua

Sapporo)
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3

25/2

(thứ 2)

Sapporo Buổi sáng

Khoảng

13:00

Khoảng

20:00

Xe đưa đón

Xe đưa đón

Thời gian tự do

Di chuyển từ khách sạn đến hội trường hội

nghị (trong thành phố Sapporo)

Tham gia Hội nghị kinh doanh EGA lần

thứ 63 và tiệc giao lưu

Di chuyển từ hội trường về khách sạn

(Otaru)

《Khách sạn Authent Hotel Otaru 》

Sáng: tại khách

sạn

Trưa: tự túc

Tối: có bao gồm

4

26/2

(thứ 3)

Otaru Cả ngày

Xe đưa đón Tham quan thành phố Otaru

Bữa tối: Tiệc giao lưu với các doanh

nghiệp Otaru

《Khách sạn Authent Hotel Otaru 》

Sáng: tại khách

sạn

Trưa:tự túc

Tối:có bao gồm

5

27/2

(thứ 4)

Otaru

Shinchitose

Haneda

Tokyo

Buổi sáng

Buổi chiều

Xe đưa đón

Xe đưa đón

Xe đưa đón

Tham quan thành phố Otaru, dùng bữa trưa

Di chuyển từ Shinchitose đến Haneda

Đến sân bay Haneda

Sau khi đến Haneda, di chuyển bằng xe

đi Tsukiji dùng bữa tối (Sushi)

Sau khi ăn tối, di chuyển về khách sạn

≪Khách sạn Shinjuku Prince≫

Sáng: tại khách

sạn

Trưa: tự túc

Tối: có bao gồm

(Sushi)

6

28/2

(thứ 5)

Tokyo Thời gian tự do

≪Khách sạn Shinjuku Prince≫

Sáng: tại khách

sạn

Trưa: tự túc

Tối: có bao gồm

7 1/3

(thứ 6)

Tokyo

Narita

Tp Hồ Chí Minh

06:00 AM

Xe đưa đón

08:00

Check out khách sạn

Di chuyển ra sân bay Narita

Đến sân bay Narita

Di chuyển từ sân bay Narita đi sân bay

Tân Sơn Nhất

Đến TP Hồ Chí Minh

Sáng: ăn nhẹ



Updated 20181203

Page 3 of 4

※Tùy thuộc vào tình hình thực tế và phương tiện di chuyển mà lịch trình có thể thay
đổi.
※Bữa ăn:

Khách sạn: có ăn sáng tại khách sạn
Máy bay: có bữa ăn trên chuyến bay
Có bao gồm: đã bao gồm trong chi phí Tour
Tự túc: Quý khách tự túc dùng bữa, không bao gồm trong chi phí Tour

■CHI PHÍ VÀ ĐIỀU KIỆN

Chi phí tour chưa
bao gồm VAT

Tổng chi phí là 45,450,000 VND (chưa bao gồm VAT)

※Chi phí bao gồm:
-Chi phí khách sạn (phòng đôi, có ăn sáng)
-Chi phí đi lại theo lịch trình.
-Vé máy bay khứ hồi Narita-Hokkaido
-Các chi phí bữa ăn theo lịch trình
-Chi phí thiết lập và điều phối Tour.
-Nếu Quý khách có nhu cầu ở phòng đơn thì sẽ cộng thêm chi phí
là 5,050,000 VND/ 1 người/ 6 đêm

※Chi phí không bao gồm:
-Vé máy bay. Quý khách sẽ tự sắp xếp mua vé máy bay. Chúng tôi
sẽ mua vé máy bay cho Quý khách nếu Quý khách có nhu cầu.
Chi phí dựa vào thời gian đặt vé (vì đây là thời điểm du lịch
Hokkaido tốt nhất nên Quý khách nên đặt vé máy bay sớm để
được giá rẻ và còn vé)
-Phí xin visa. Nếu Quý khách cần xin visa thì sẽ mất thêm chi phí
visa là 1,025,000 VND

Khách sạn 3 sao, phòng đôi
Bữa ăn Bao gồm các bữa trong lịch trình
Hướng dẫn viên Hướng dẫn viên sẽ đón Quý khách tại sân bay Narita.

Thời điểm Quý khách xuất phát từ Việt Nam và quay trở lại Việt
Nam sẽ không có hướng dẫn viên đi cùng.
Chúng tôi sẽ bố trí hướng dẫn viên nói tiếng Anh hoặc tiếng Việt
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đi cùng với Quý khách khi tham quan.

Phiên dịch
Trong thời gian đi tham quan, chúng tôi sẽ bố trí nhân viên nói
được tiếng Anh hoặc tiếng Việt đi cùng với Quý khách.
Nếu Quý khách có nhu cầu về phiên dịch riêng trong chuyến đi
hoặc trong Hội nghị kinh doanh thì chúng tôi sẽ cung cấp với chi
phí riêng.

Những điểm cần
lưu ý

※Tùy vào số người tham gia mà phương tiện giao thông có thể
thay đổi. Mong Quý khách thông cảm.
※Phí bảo hiểm du lịch nước ngoài không bao gồm trong chi phí
tour. Quý khách vui lòng tự mua bảo hiểm du lịch cho mình nếu
có nhu cầu
※Chi phí đi lại: chỉ bao gồm chi phí đi lại theo Lịch trình.

■THỜI HẠN ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN
Thời hạn đăng ký: ngày 28/12/2018 (Thứ Sáu)
Thời hạn thanh toán: Trong vòng 1 tuần sau khi đăng ký
※Tùy theo thời điểm đăng ký mà giá vé máy bay có thể thay đổi, dẫn đến khả năng chi
phí đặt tour cũng tăng theo. Vì thế xin Quý khách vui lòng đăng ký sớm.

■THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TYTNHH BRAINWORKSASIA
102 Hà Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7
ĐT: 028 5413 6357/ 028 5413 5884 (Ms. Hân/ Ms.Thu/ Ms.Tú)

0292 653 2189 (Ms. Đang)
Hotline: 0902 471 178 (Ms.Hân)
Mail: info_vn@bwg.co.jp hoặc hanntc@bw-asia.com.vn
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