
Thông tin hướng dẫn:
• ðĂNG KÝ TOUR:
  Ít nhất trước 2tuần ñối với khách lẽ và trước 1tháng ñối với khách ñoàn
   Khi ñăng ký tour nộp tất cả các giấy tờ liên quan ñể làm thủ tục xin Visa
• QUI ðỊNH ðÓNG TIỀN TOUR:
   ðơt 1: ðặt cọc 70% khi ñăng ký tour
   ðợt 2: ðóng hết số tiền còn lại khi có kết quả Visa
   Lệ phí không hoàn lại : 40USD trong trường hợp khách bị LSQ từ chối cấp Visa

※※※※　　　　Passport của Qúy khách phải còn thời hạn trên 6tháng　　　　※※※※

Ngày
19/9

Ăn sáng tại khách sạn
Qúy khách trả phòng trước 12:00 trưa
Xe ñưa Qúy khách ra sân bay về lại Hồ Chí Minh

Gía bao gồm:Vé máy bay khứ hồi,khách sạn (phòng 2người),ñưa ñón sân bay và trung tâm tổ chức Game show,bảo hiểm du lịch

Gía tính bằng USD/ 1khách ※Gía có thể thay ñổi tùy theo tình hình của chuyến bay và thời ñiểm xuất vé※

Chương trình tour

Ngày
15/9

Khởi hành từ Hồ Chí Minh,nghỉ ñêm trên máy
bay

Chú ý ：：：：   ※※※※Bảng giá chưa bao gồm phụ thu thuế như: phụ thu nhiên liệu,thuế sân bay,bảo hiểm… khoảng 277usd※※※※

Ngày
16/9

Sau khi ñến sân bay Narita,nhân viên công ty ñó
n tại sân bay giao vé và hướng dẫn Qúy khách ra
xe bus về Tokyo                                           Nghỉ
ñêm tại Shinjuku-Tokyo

Ngày
17/9

Ăn sáng tại khách sạn
Nhân viên công ty ñưa Qúy khách ñến trung tâm
hội nghị Makuhari ñể tham gia chương trình
game show
Nghỉ ñêm tại Shinjuku-Tokyo

Ngày
18/9

Ăn sáng tại khách sạn
Nhân viên công ty ñưa Qúy khách ñến trung tâm
hội nghị Makuhari ñể tham gia chương trình
game show
Nghỉ ñêm tại Shinjuku-Tokyo

Code TYO004

THÁNG 9 2011
Ít nhất 2khách tham gia

Khởi hành：：：：15Sep

☆☆☆☆ Cực rẻ,cực vui  ☆☆☆☆

H.I.S. VIỆT NAM  H.I.S.-SONG HAN VIETNAM TOURIST CO.,LTD

Phòng Outbound　< Giờ làm vi 　 ： － ： 　　 ）　ệc >  08 30 17 30 Chiều thứ 7 & Chủ Nhật nghỉ                                                   Liên h ：ệ 

Ms Dung. Ms Van Anh Hotline: 0937 007 252 ; ,0918 917 145

Qúy khách vui lòng liên h 　　 　　 ） 　 　　 ）ệ TEL +84 8-3822-7951 FAX +84 8-3827-5348

HP ：：：： 　　　　　　　　　　　　 ：：：： http://www.his-vn.com E-mail  bichdung@hisvn.com
ðịa chỉ Chi nhánh Hcm　：Tầng 5, 186 Lê Thánh Tôn,Phường Bến Thành Quận1, TP HỒ CHÍ MINH
ðịa chỉ Chi nhánh Hà N ：ội    Tầng 4,  1 ðinh Lễ .Quận Hoàn Ki 　 ）ếm , HANOI  04-39233370                                                                 Với
hơn 115 chi nhánh trên thế giới và 272 phòng bán tour trên nước Nhật,H.I.S. hiện ñứng ñầu Nhật Bản về số lượng khách du lịch
ra nước ngoài


