6D3N JAPAN KIMONO
TOKYO – MT. FUJI – HARAJUKU - ODAIBA
DAY 1 : JAKARTA – NARITA
NH856 CGKHND 2125– 0650+1
( MEALS ON BOARD / - )
Peserta akan berkumpul di Soekarno Hatta International Airport, Terminal 2. Peserta akan bertemu dengan Tour Leader dan
akan bersama-sama terbang menuju Jepang menggunakan All Nippon Airways.
DAY 2 : NARITA – KAWAGUCHI
(B/L/-)
Setibanya di Haneda, Anda akan diantar menggunakan bus untuk mengunjungi Gunung Fuji 5th Station (jika cuaca
memungkinkan) yang merupakan gunung tertinggi dan terindah di Jepang. Anda dapat berfoto dan menyaksikan pemandangan
indah Gunung Fuji. Kemudian Anda juga akan diajak untuk berbelanja di Gotemba Premium Outlet yang merupakan salah satu
premium outlet terbesar di Jepang. Di sana Anda dapat berbelanja barang–barang dengan brand ternama. Anda juga akan
diajak untuk mengunjungi Oshino Hakkai – Salah satu objek wisata yang terkenal di Gunung Fuji dan termasuk kedalam Mt. Fuji
World Heritage Site Asset (Juni 2013).
Hotel : Hotel Sun Plaza Yamanakako / similar
DAY 3 : TOKYO CITY TOUR
(B/L/-)
Pagi ini, Anda akan diajak untuk Tokyo City tour mengunjungi Tokyo Sky Tree (Photo Stop Only) yang
merupakanmenaratertinggi di Tokyo danjugamenjadisalahsatu icon dariJepang. Anda juga akan mengunjungi Asakusa Kanon
Temple – Kuil tertua dan menjadi tempat wisata yang terkenal di Jepang. Kemudian diajak berbelanja di Nakamise Shopping
Street – Tempat menjual pernak-pernik, oleh-oleh, kuliner dan sebagainya, lalu menuju Akihabara dan Harajuku – Tempat anak
muda Jepang berkumpul dengan gaya pakaian uniknya.
Hotel : Hotel Daiwa Roynet Akabane / similar
DAY 4 : FREE PROGRAM
(B/-/-)
Hari ini adalah free program yang dapat Anda gunakan untuk mengikuti Optional Tour. Anda dapat menikmati wahana yang
sudah tidak asing lagi bagi anak-anak maupun orang dewasa yaitu Disneyland (Optional Tour) dengan atraksi-atraksi yang
menarik atau Anda juga dapat mengunjungi Tokyo Disneysea (Optional Tour) yang merupakan alam fantasi baru Disneyland
yang bernuansa air. Anda juga dapat mencoba pengalaman berkeliling Tokyo sendirian menggunakan kereta untuk mengunjungi
Shibuya Shopping Street yang terkenal dengan icon Shibuya Crossing Road atau mengunjungi Asakusa untuk mencoba
pengalaman berjalan-jalan menggunakan Kimono (Optional Tour).
Hotel : Hotel Daiwa Roynet Akabane / similar
DAY 5 : HANEDA - JAKARTA
NH871 HNDCGK 2330 – 0505+1
(B/L/-)
Setelah sarapan, Anda akan diajak untuk mengunjungi Imperial Palace (Passby). Kemudian diajak untuk berbelanja di Ginza - Di
sana ada banyak toko barang bermerk dan menjadi pusat kawasan belanja elit di Jepang. Setelah puas berbelanja, Anda akan
diajak untuk mengunjungi Odaiba - Di sana Anda dapat berfoto dengan mini Liberty, Rainbow Bridge dan pemandangan lautan
yang indah. Sampai pada waktu yang ditentukan, Anda akan diantar menuju Airport untuk penerbangan kembali ke Tanah Air.
DAY 6 : JAKARTA
( MEALS ON BOARD )
Sesampainya di Jakarta, usai sudah acara perjalanan kita. Terima Kasih atas kepercayaan Anda. Sampai jumpa di program
lainnya.

*Harga Tour berdasarkan IDR ,Mininum keberangkatan 25 Peserta + 1 Tour Leader dari Jakarta.
DS/270717
DEPARTURE
ADULT / CHILD
CHILD ( < 6 years )
SINGLE OCCUPANCY

DATE2017

25 SEP
21 NOV
04 DEC

Twin Sharing

No Bed

1 Room / 1 Person

Rp. 12,900,000 Rp. 10,900,000 Rp. 16,400,000

**Harga masih dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, sesuai dengan confirmasi & availability dari
airlines maupun Hotel & Demi kelancaran tour, Acara & Jadwal perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu.
HARGA TERMASUK

HARGA TIDAK TERMASUK

 Tiket International : CGK-HND/HND-CGK By All Nippon
Airways, Ekonomi Class ( Non Refundable, Non ReRouteable, Non Upgrade )
 Bagasi : 20Kg sesuai dengan peraturan penerbangan
 Akomodasi Hotel 3N ( based on Twin Sharing dan TIDAK
ADA TRIPLE ROOM)
Base on Availability & Confirmations in Final Itinerary
 Transportasi Bus ber AC & Admission Fee objek wisata
 Tips Tour Leader, Local Guide and Driver
 Fuel Surcharge, Tax Int’l Airlines, Airport Tax Jakarta









Pengurusan Dokumen Perjalanan : Passport, dll
Visa Jepang (Single Entry) Rp 450.000/Pax
Visa Jepang Electric Rp50.000/Pax
Optional / Tour Tambahan
Tipping Bell Boy Hotel, Porter Airport
Biaya Extend / Deviasi
PPN 1%

TERMS AND CONDITIONS

1. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per peserta Rp 4,000,000,- + Biaya Visa
(jika ada).
2. Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat berubah sewaktu-waktu,
dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan.
3. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sesuai jadwal dan
ketentuan dari pihak Kedutaan, dan biaya visa tetap harus dilunasi walaupun visa tidak disetujui oleh pihak
Kedutaan.
4. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta.
5. Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di masing-masing kota /
negara. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran / konferensi, atau hotel
yang ditawarkan sedang penuh, maka akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat.
6. Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, gangguan, keterlambatan sarana
angkutan/transportasi, bencana alam dll) yang dapat memengaruhi acara tour akan dirubah dan bersifat non-refundable
(tidak dapat dikembalikan). Dan Biaya Tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force
Majeur.
7. Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.
8. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
9. Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan,
sbb :
1. setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable)
2. 30 - 15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour
3. 14 - 06 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour
4. 05 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour
10. Mengenai Visa :
SetiapKedutaan / Konsultanmempunyaiperbedaansyaratdanketentuandalamlamanya proses pembuatan visa, namun Kami
tidakmenanganipembuatan visa bagipeserta yang bukan KIMS atauWarga Negara Asing. Kami akanmembantuAndadalam
proses pembuatan visa. Namun HAPPY TOUR tidakmenjaminditerimanyapermohonan visa tersebut. HAPPY TOUR
tidakbertanggungjawabatasbiayatambahanmaupun refund
jikaternyatapesertatersebutmengalamideportasiataupenguranganataswewenangimigrasidenganalasanapapun, termasuk
yang disebabkanolehdokumenperjalanan yang tidakmemenuhisyarat, karantina, peraturankeimigrasian, hukum-hukum,
dll.
11. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat & kondisi di
atas.

