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03-4335-9220 South Gate Shinjuku Bldg 
1F, 5-33-8 Sendagaya, 
Shibuya Ku, Tokyo.

10:00-18:00 (Mon.~Fri. )
*Sat,Sun,National holidays: CLOSED

Shinjuku Head OfficeCALL CENTER
03-6871-9260
10:00-18:00 (Mon.~Fri. )

*Sat,Sun,National holidays: CLOSED LINE ID LINE ID

TYO0002Tượng phật Ushiku - Khu phố Sahara - 
Illumination ngôi làng Đức

Winter Bus Trip

11:00 Tượng phật Ushiku
Tham quan cảnh chùa và làm lễ
 / khoảng 60ph

12:30 Ăn trưa ở Sahara
Washoku Lunch Set /khoảng 45ph

14:00 Tham quan khu phố Sahara
Ngồi thuyền thưởng thức phong 
cảnh/Đi lại tự do 90ph

16:00 Ngôi làng Đức
Lên đèn/Illumination khoảng 60ph

19:30 Đến Shinjuku

09:30 Từ Shinjuku
Tập trung trước  15ph khời hành.

 Tượng phật Ushiku Tượng phật Ushiku

Ngôi làng ĐứcNgôi làng Đức

Tham quan khu phố SaharaTham quan khu phố Sahara

Ngôi làng ĐứcNgôi làng Đức

 Tượng phật Ushiku Tượng phật Ushiku

Khu phố SaharaKhu phố Sahara

%%%
OFFOFFOFF3535%%%
OFFOFFOFF3535 ￥2,000￥2,000

66500500,,￥￥
 Tham quan tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới " Tượng phật Ushiku".

 Đi dạo" Thị trấn sông nước Sahara" và cùng cảm nhận cảnh sắc thời Edo. 
 Giới thiệu Ngôi làng Đức Tokyo được thắp sáng lấp lánh bởi 300.000 bóng đèn. Giá cơ bản : ￥10,000

Ngôi làng ĐứcNgôi làng Đức

Tặng kèm coupon địa phươngTặng kèm coupon địa phương

 NGÀY KHỞI HÀNH / GIÁ

Phiếu quà tặng tại địa phương ￥2,000  (Người lớn/1 người)

*Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Tour bao gồm 1 bữa trưa+Hướng dẫn viên( tiếng Việt)

Số lượng người đủ để khởi hành 20 người

Viet nam

Ngày khởi hành
(1 người/ người lớn） (1 người/ người lớn）
Giá Giá sau khi giảm giá

10,000￥ 6,500￥
12/1-3/28
(Thứ bảy, Chủ Nhật)

%%
OFFOFF3535

 Điều khoản của tour
Trẻ em dưới 3 tuổi: Miễn phí. (Ghế ngồi/thức ăn/ Hái dâu) 
※ Trẻ em và trẻ sơ sinh đều dùng được chương trình giảm giá.

Những điều khoản liên quan đến  Go To Travel
1.Tour có áp dụng Go to Travel 2.Từ ngày 1/10, Go to Travel giảm giá 35% trên giá trị tour, 
ngoài ra có tặng thêm coupon mua sắm trị giá 15% giá trị tour  3. Công ty và Ban điều hành 
Go To Travel sẽ làm các thủ tục xin giảm giá, quý khách chỉ cần thanh toán số tiền đã áp 
dụng giảm giá. Trong trường hợp hủy, phí hủy tour sẽ được tính và áp dụng theo quy định và
dựa trên số tiền gốc của tour. 4. Go To Campaign có thể hoãn không báo trước theo quyết 
định của chính phủ tùy vào tình hình bệnh dịch.

Điều khoản cần chú ý
Tham quan bằng thuyền ở Sahara, tùy thuộc vào số lượng người tham gia 
mà có thể chia ra làm 2 lần.

Phụ thuộc vào tình trạng giao thông mà thời gian lưu lại các địa điểm du lịch 
sẽ  rút ngắn hơn so với dự định. 
Trong trường hợp nếu số người đăng kí tour không đủ 20 người hoặc xảy ra 
các vấn đề về thiên tại, lũ lụt dẫn đến chuyến đi bị hủy thì bên công ty chúng
tôi sẽ liên hệ với quý khách để đổi sang lịch trình ngày khác  hoặc thông báo 
hủy chuyến đi ( đối với chuyến đi về trong ngày là trước 3 ngày, chuyến đi qua
đêm sẽ được thông báo trước 13 ngày)


