
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　

Hành trình,nội dung

Xuất phát : 19/3,23/3 : 9.900 yên

Xuất phát chủ nhật,thứ 2,thứ 6 từ 10/5 đến 29/6 : 10.900 yên

Xuất phát chủ nhật,thứ 2,thứ 3,thứ 5,thứ 6 từ 2/7 đến 17/7：10.900 yên

Xuất phát trong tháng 3
-Khách sạn Shinjuku Washinnton 3F(7:20 tập trung)->Trung tâm di sản thế giới Phú Sĩ(tour/40 phút)->Khu nghỉ dưỡng tuyết 

Fujitenn(30 phút)

->Sylvans(bữa trưa tự chọn/50 phút)->Công viên Shinkurayama Sengen(đi bộ/60 phút) Nếu đường đi dạo bị đóng băng thay và đó sẽ 

-Hành trình và trái cây sẽ có thay đổi theo mùa.

-Lịch hái trái cây : tháng 3 dâu tây,10 tháng 5 đến 19 tháng 6 quả anh đào,20 tháng 6 đến 17 tháng 7 quả đào,tất cả các loại trái cây ăn 

trong 30 phút.

-Vì phải leo 400 bước từ lối vào công viên Asakurayama đến tháp nên hãy mang giày thoải mái.

-Nếu đường line Fuji bị đóng cửa do thời tiết xấu thì trạm thứ 5 sẽ bị bỏ qua và bạn có thể ghé thăm 1 địa điểm du lịch khác xung 

quanh núi Fuji.

-Trạm thứ 5 của núi Phú Sĩ nằm ở độ cao 2.305m và nhiệt độ thấp hơn 10 đến 15 độ so với chân núi,vì vậy nên mặc quân áo ấm.

-Trong thời tiết xấu bạn có thể không nhìn thấy núi Phú Sĩ.

-Quyết định hủy tour trước 3 giờ chiều(giờ Nhật) một ngày trước ngày tham quan.

-Thời gian chín các loại trái cây thay đổi tùy thuộc vào thời tiết. Vì vậy,một số trường hợp thay vào việc hái trực tiếp sẽ được cung cấp 

Giá đã bao gồm ：phí vận chuyển,nhà ở,bữa ăn,phí vào 
cửa công viên và thuế quy định của hành trình 

Giá

Lên chương trình/thực hiện bởi：Yokoso Japan Tour

Liên hệ: SEIKO TRAVEL SERVICE
Phụ trách：HUONG   TEL:080-7318-5023

Phụ trách：THU         TEL:080-4280-6691
Giờ làm việc：từ thứ 2 đến thứ 6 9:30～

Khuyến mại đầu xuân Canh Tý dành 
cho 50 bạn quan tâm đến quảng cáo 

Xuất phát từ tháng 5 đến tháng 7
-Khách sạn Shinjuku Washinton 3F( đặt lúc 7:20)-> trạm Fuji thứ 5( đi bộ cá nhân/50 phút)->Sylvans (bữa trưa tự chọn/50 phút)->Công 

viên Shinkurayama Sengen(đi bộ/60 phút) Nếu đường đi dạo bị đóng băng thay và đó sẽ ghé thăm Oshini Hakkai.

Ảnh minh 
họa


