Day 1 : HANEDA - TOKYO
NH872 CGKHND 07.10 – 16.35

(D)
Peserta berkumpul dengan Tour Leader di Soekarno Hatta International Airport untuk bersama-sama berangkat menuju
Haneda, Jepang. Tiba di Haneda, Anda akan di jemput oleh Local guide dan Driver kami dan langsung diantar ke Hotel untuk
Check-in dan beristirahat.
Hotel : Daiwa Roynet Hotel or Similar 3***
Day 2 : TOKYO – FUJIYAMA – KAWAGUCHI
( B/L/- )
Pagi ini, Anda akan diantar untuk City tour menuju Imperial Palace (PassBy), Asakusa Kanon Temple - Kuil tertua yang
terdapat di Jepang dan menjadi tempat wisata yang terkenal di Jepang. Berbelanja di Nakamise Shopping Street yang
menjual pernak-pernik, tempat oleh-oleh, kuliner dan sebagainya, kemudian mengunjungi Ginza. Di sana ada banyak toko
bermerk dan menjadi pusat kawasan belanja elit di Jepang. Kemudian Anda akan diajak untuk mengunjungi Harajuku Tempat anak muda Jepang berkumpul dengan gaya pakaian uniknya. Kemudian diantar menuju Kawaguchi Area untuk
Check In dan beristirahat.
Hotel : Sun Plaza Hotel Fuji Yamanakako or Similar 3***
Day 3 : KAWAGUCHI – FUJIYAMA – MATSUMOTO
( B/L/- )
Hari ini, Anda akan kami ajak 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 akan diajak mengunjungi Gotemba Premium Outlet yang merupakan salah satu premium outlet terbesar di Jepang. Di
sana Anda dapat berbelanja barang – barang dengan brand ternama. Kemudian menuju Matsumoto untuk check in dan
beristirahat.
Hotel : Matsumoto TokyuRei Hotel or Similar 3***
Day 4 : MATSUMOTO – SHIRAKAWAGO – NAGOYA
( B/L/- )
Seusai Sarapan, dilanjutkan mengunjungi Matsumoto Castle. Kemudian menuju Shirakawago untuk mengunjungi Gasso
Zukuri, sebuah desa pegunungan yang tenang dengan sungai yang mengalir melaluinya. Yang unik dari desa ini adalah 114
rumah yang beratap jerami yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1995. Kemudian menuju
Takayama untuk mengunjungi Takayama Sanmachi Suji, Sebuah tempat bernuansa Kota tua dan bangunan yang masih
begaya edo yang tertata rapi di sana, Anda dapat berbelanja barang souvenir khas Takayama di sana. Bermalam di Nagoya.
Hotel : Best Western Hotel Nagoya or Similar 3***
Day 5 : NAGOYA – KYOTO - OSAKA



 ( B/L/- )
Pagi ini, kita melanjutkan perjalanan ke Kyoto. Di Kyoto, kita akan mengunjungi Kiyomizu Temple disini Anda dapat melihat
keindahan kota Kyoto dari ketinggian dan melihat masyarakat lokal menggunakan kimono. Tak lupa melihat Fushimi Inari
Shrine yang terkenal dengan ribuan Tori Gate. Kemudian menuju Osaka untuk dan berbelanja di Shinsaibashi dan
Dontonburi. Selain berbelanja, disana Anda juga dapat mencicipi berbagai kuliner khas Osaka, berfoto dengan Glico Man,
berbelanja tax fee dll.
Hotel : Karaksa Hotel Osaka or Similar 3***
Day 6 : OSAKA –/ HANEDA – JAKARTA  NH38 ITMCGK 19.00 – 20.10 // NH871 HNDCGK 23.30 – 05.05+1 ( B/-/- )
Setelah sarapan, Anda akan diajak untuk City Tour menuju Osaka Castle (Photo Stop) yang merupakan salah satu Land mark
atau symbol dari Osaka. Tempat ini merupakan istana bagi para samurai di jepang pada zaman dulunya. Sekarang tempat ini
dijadikan sebagai museum dan menjadi salah satu wisata yang wajib di kunjungi. Kemudian Anda akan diajak menuju
Universal Studio Osaka (Photo Stop Only). Kemudian Anda akan diantar ke Bandara untuk penerbangan menuju Tanah Air.

Day 7 : JAKARTA
Tiba di Bandara Soekarno Hatta dengan selamat. Terima kasih Anda sudah memilih Kami sebagai teman perjalanan Anda.
Sampai Jumpa di Acara perjalanan selanjutnya.
*Harga Tour berdasarkan IDR ,Mininum keberangkatan 25 Peserta + 1 Tour Leader dari Jakarta.
DEPARTURE DATE
ADULT / CHILD
CHILD ( < 6 years )

DS/260417

2017

Twin Sharing

No Bed

SINGLE OCCUPANCY
1 Room / 1 Person

23 AUG
13 SEP
12 OCT
22 NOV

Rp. 19.900.000

Rp. 17.900.000

Rp. 24.400.000

**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 terlenih dahulu.
HARGA TERMASUK








HARGA TIDAK TERMASUK

Tiket International : CGK-HND/ITM-CGK By ANA, Ekonomi
Class ( Non Refundable, Non Re-Routeable, Non Upgrade )
 Pengurusan Dokumen Perjalanan : Passport, dll
Semua Tiket Masuk sesuai dengan Itinerary
 Visa Jepang(Single Entry) Rp. 430.000/Pax
Bagasi : 20Kg sesuai dengan peraturan penerbangan
 Visa Jepang ElectronicRp. 50.000/Pax
Akomodasi Hotel 5N ( Twin Sharing / TIDAK ADA TRIPLE )  Optional / Tour Tambahan
Base on Availability & Confirmations in Final Itinerary
 Tipping Bell Boy Hotel, Porter Airport
Transportasi Bus ber AC & Admission Fee objek wisata
 Biaya Extend / Deviasi
Tips Tour Leader, Local Guide and Driver
 PPN 1%
Fuel Surcharge, Tax Int’l Airlines, Airport Tax Jakarta
TERMS AND CONDITIONS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per peserta Rp 4,000,000,- + Biaya Visa
(jika ada).
Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat berubah sewaktu-waktu,
dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan.
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.
Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta.
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.
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.
Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.
Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
Pengunduran diri / visa ditolak / 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
Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat &
kondisi di atas. Syarat & Kondisi Tour selengkapnya berlaku sesuai dengan yang tertera di dalam brosur program.

