TOUR INFORMATION HOTLINE
021- 8834-7537

** Harbour Land
** Kobe Tower ( photo stop)
** Kiyomizu Temple
** Shinkansen 1 station experience
** Shirakawa Go
** Takayama Sannomachi old town
** Mt Fuji 5th station ( if weather permitted)
** Free WIFI selama perjalanan
BONUS : TRAVEL INSURANCE
**Syarat dan Ketentuan Berlaku*

Hari 01:

Hari 02:

Hari 03:

Hari 04:

Hari 05:

Hari 06:

Hari 07:

Mulai Dari :
IDR

22.000.000
Apt Tax Intl, JKT & Fuel
Surcharge

3.540.000,-

JAKARTA – HANEDA
Dengan Garuda Indonesia
Berkumpul di Bandara International Soekarno Hatta untuk penerbangan
ke Tokyo.
Akomodasi: Bermalam di pesawat
TOKYO CITY TOUR
Sesampainya di Tokyo, anda akan diantar untuk city tour Kota Tokyo mengunjungi / melewati : Asakusa Kannon
Temple yang merupakan satu satu kuil Buddha tertua di Jepang, berbelanja di Nakamise Shopping Street dan bisa
berfoto dengan latar belakang Tokyo Sky Tree sebuah menara dengan ketinggian 634 m, dimana merupakan menara
yang tertinggi di dunia pada saat ini. Kemudian, tidak lupa juga Anda akan diajak untuk berbelanja dikawasan elite Ginza
(Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Metropolitan Hotel atau setaraf
TOKYO – MT. FUJI - MATSUMOTO
Pagi ini anda akan diantar menuju Gunung Fuji (bila cuaca memungkinkan dapat naik sampai stasiun ke 5 dengan
ketinggian 2200 meter), untuk menikmati keindahan alam gunung tersebut. Anda juga dapat berbelanja di Gotemba
premium outlet yang merupakan outlet terbesar di Jepang. Kemudian Bermalam di kota Matsumoto. (Makan Pagi,
Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Buena Vista Matsumoto atau setaraf
MATSUMOTO – TAKAYAMA – SHIRAKAWA GO - KANAZAWA
Pagi hari Anda akan diajak untuk mengunjungi Kanazawa Castle sebuah castle yang dibangun oleh Maeda Clan salah
satu penguasa Jepang yang kuat pada zaman edo, dimana benteng tersebut dijadikan sebagai benteng pertahanan pada
saat perang Kenrokuen Garden salah satu dari 3 taman yang terindah di Jepang. Kemudian menuju kota tua
Takayama Sannomachi yang terkenal dengan sake nya. Disana anda dapat merasakan kehangatan dan pemandangan
kota tua Jepang sambil berbelanja barang – barang khas area setempat. Siang hari nya dilanjutkan menuju menuju
SHIRAKAWA GO WORLD HERITAGE yang merupakan warisan Unesco dengan kumpulan rumah petani tradisional
Jepang dengan atap diselimuti salju dan dikelilingi oleh pegunungan Takayama. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Kanazawa Hotel atau setaraf
KANAZAWA – KYOTO
KYOTO - OSAKA
Dengan shinkansen
Setelah sarapan pagi, Anda akan diajak untuk mengunjungi Kiyomizu Temple yang merupakan salah satu kuil Buddha
tertua yang ada di Jepang dan telah terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju
kota Osaka dengan menggunakan shinkansen / kereta api cepat. Setibanya, Anda akan diantar untuk berbelanja di
Shinsaibashi shopping street. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Ana Crown Plaza Hotel atau sekitar nya
OSAKA – KOBE - OSAKA
Pagi ini, anda akan diantar untuk photo stop di Osaka castle yang merupakan lambang dari kota Osaka untuk berfoto.
Kemudian dilanjutkan menuju Kobe yang terkenal dengan daging sapinya untuk mengunjungi Harbour land dan photo
stop di Kobe tower. Bermalam di Kansai. ( Makan Pagi, Makan siang, Makan Malam)
Akomodasi: Ana Crown Plaza Hotel atau sekitar nya
KANSAI – JAKARTA
Dengan Garuda Indonesia
Hari ini anda akan diantar kembali menuju airport untuk penerbangan kembali menuju Jakarta. ( Makan pagi)
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BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH :
Keberangkatan

Airlines

JUN : 23
JUN : 22, 24 ( via DPS)
JUL : 09

GA

( IN KIX / OUT HND)

JUL : 11
JUN: 05, 12

(X1000)
Dewasa
Twin Sharing/
Triple
(dgn extra bed)

Anak dibawah
12 tahun sekamar
dgn 01 dewasa

Anak dibawah 12
tahun sekamar dgn
02 Dewasa
(dgn extra bed)

Anak dibawah
12 tahun sekamar
dgn 02 Dewasa
(tanpa extra bed)

22,500

22,500

22,500

20,500

23,000

23,000

23,000

21,000

22,000

22,000

22,000

19,800

NOTE :

**Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
BIAYA TAMBAHAN:
01. Single Supplement : IDR 5.810.000/orang
02. Airport Tax Internasional, Jakarta & Fuel Surcharge : IDR.3.540.000 per orang (harga tax dapat berubah setiap saat tanpa

pemberitahuan)

03. Visa Japan
04. Tipping yang diwajibkan : (Pembayaran tips dilakukan di negara tujuan dengan mata uang setempat)
a. Tipping Tour Leader : IDR 30.000/orang/hari
b. Tipping Local Guide & Driver : IDR 60.000/orang/hari

HAL – HAL PERHATIAN:
1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 20 orang dewasa/group
2. Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka sebesar IDR 5,000,000 /peserta, dan pembayaran uang muka hanya
menjamin keikut-sertaan dalam paket tour pilihan Anda.
3. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan,
walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan.
4. Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu:
A. 15 – 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 50% dari harga tour.
B. 7 – 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 80% dari harga tour.
C. Kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga tour.
5. Dalam keadaan Force Majeure/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain,
rencana perjalanan dapat dirubah baik susunan maupun jadwalnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, hal ini demi
kepentingan dan keamanan seluruh rombongan ATS. Dalam hal ini ATS tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau
uang atas service yang sudah dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
6. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
7. Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA Newtravelsafe, untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak terduga
yang mungkin terjadi selama perjalanan. Manfaat yang dijamin adalah : kematian & cacat tetap akibat kecelakaan, biaya medis,
biaya evakuasi, repatriasi medis serta repatriasi jenazah.
Note: Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product ATS.
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