
8D7N	–	JAPAN	HONSHU	ALPINE	ROUTE	+	SHIRAKAWAGO	
	
TOUR	DATES	

• 16/19/22	April	2020	
• 19/22	Mei	2020	

	
FULL	ITINERARY	
	
DAY	1:	JAKARTA	-	TOKYO	(GA	874	CGKHND	2340	0850+1)		

• Malam	ini	berkumpul	di	Bandara	International	Soekarno	Hatta	dan	memulai	perjalanan	
dengan	penerbangan	International	menuju	Bandara	International	Haneda.		

• Bermalam	di	pesawat	
	
DAY	2:	TOKYO	CITY	TOUR	(L/D)		

• Sesampainya	di	Haneda	,	Anda	akan	bertemu	dengan	Local	Guide	dan	dilanjutkan	city	
tour	Tokyo	ke	ASAKUSA	KANNON	TEMPLE,	yang	merupakan	kuil	tertua	di	Jepang	dan	
menjadi	tempat	wisata	yang	terkenal	di	Jepang.	Berbelanja	di	NAKAMISE	DORI,	yang	
menjual	 oleh-oleh	dan	kuliner	 khas	 Jepang.	 Lalu	menuju	TOKYO	SKY	TREE	 (PHOTO	
STOP).	kemudian	menuju	SHIBUYA	untuk	mengunjungi	HACHIKO	STATUTE	(PHOTO	
STOP)	dan	shopping.	Selanjut	nya	acara	bebas	di	SHINJUKU.		

• Hotel:	Tokyo	Grand	Place	Hotel	*4	atau	setaraf		
	
DAY	3:	TOKYO	-	KAWAGUCHI	(B/D)		

• Hari	 ini	 Anda	 akan	 diajak	 menuju	 GOTEMBA	 PREMIUM	 OUTLET,	 yang	 merupakan	
salah	 satu	 premium	outlet	 terbesar	 di	 Jepang	 dimana	Anda	 dapat	 berbelanja	 barang	
bermerk	dengan	harga	terjangkau.	Selanjutnya	mengunjungi	OSHINO	HAKKAI,	sebuah	
perkampungan	 tradisional	 yang	 memiliki	 8	 kolam	 dengan	 air	 sebening	 kaca	 yang	
mengalir	 dari	 mata	 air	 alami	 Gunung	 Fuji.	 Lalu	 Anda	 akan	 diantar	 ke	 Hotel	 dan	
menikmati	Japanese	Onsen.		

• Hotel:	Fuji	Jiragon	Hotel	*4	atau	setaraf		
	
DAY	4:	KAWAGUCHI	-	MATSUMOTO	(B/L/D)		

• Hari	 ini	 mengunjungi	 SHIBAZAKURA	 FESTIVAL	 (Subject	 to	 weather	 condition),	
merupakan	festival	dengan	hamparan	bunga	Shibazakura	bak	karpet	berwarna	merah	
muda	 yang	 berlatarkan	 Gunung	 Fuji.	 Kemudian	menuju	 IYASHI	 NO	 SATO	 VILLAGE,	
salah	satu	desa	 tradisional	 Jepang	yang	disulap	menjadi	 toko-toko	souvenir,	museum	
dan	galeri.		

• Hotel:	Matsumoto	Buena	Vista	Hotel	*4	atau	setaraf		
	
DAY	5:	MATSUMOTO	-	TATEYAMA	ALPINE	ROUTE	-	TAKAYAMA	(B/L/D)		

• Perjalanan	 dilanjutkan	 dengan	 mengunjungi	 TATEYAMA	 ALPINE	 ROUTE,	 rute	 ini	
terkenal	 dengan	 SNOW	 WALL	 (Corridor)	 dan	 KUROBE	 DAM	 yang	 merupakan	
bendungan	tertinggi	di	Jepang	menggunakan	5	jenis	transportasi	berbeda.		



• Hotel:	Takayama	Hida	Plaza	Hotel	*4	atau	setaraf		
	
DAY	6:	TAKAYAMA	-	SHIRAKAWAGO	(B/L/D)		

• Hari	 ini	Anda	akan	mengunjungi	SHIRAKAWAGO	GASSHO	VILLAGE,	 salah	 satu	 situs	
warisan	 dunia	 UNESCO	 di	 Jepang.	 Desa	 ini	 terkenal	 dengan	 rumah	 rumah	
traditionalnya.	 Kemudian	menuju	 TAKAYAMA	OLD	 TOWN,	 terkenal	 sebagai	 "Kyoto	
kecil"	 yang	mempunyai	 suasana	 seperti	 di	 Jaman	 Edo	 terdapat	 toko-toko	 kecil	 yang	
menjual	souvenir	dan	oleh-oleh	khas	Jepang	serta	berjalan	di	sepanjang	SANNOMACHI	
DISCTIRCT.	Lalu	mengunjungi	OLD	SAKE	BREWERIES,	yang	sangat	terkenal	di	daerah	
Takayama.		

• Hotel:	Gifu	Miyako	Hotel	*4	atau	setaraf		
	
DAY	7:	GIFU	-	KYOTO	-	OSAKA		

• Pagi	 ini	 menuju	 Kyoto	 dan	 mengunjungin	 KYOMIZU	 TEMPLE,	 kuil	 bersejarah	 dan	
termasuk	 ke	 dalam	 salah	 satu	 warisan	 dunia	 UNESCO	 yang	 terkenal	 dengan	 kuil	 air	
suci.	 Lalu	 Anda	 akan	 menuju	 Osaka	 dengan	 menggunakan	 BULLET	 TRAIN	 dan	
dilanjutkan	mengunjungi	SHINSAIBASI	&	DOTONBORI	untuk	acara	belanja.		

• Hotel:	Elsereine	Osaka	Hotel	*4	atau	setaraf		
	
DAY	8:	KANSAI	-	JAKARTA	(B)	(GA	883	KIXDPS	1050	1650	//	GA	417	DPSCGK	1820	1915)		

• Hari	ini	Anda	akan	diantar	ke	Bandara	Internasional	Kansai	untuk	penerbangan	kembali	
ke	Jakarta.	Sampai	jumpa	pada	acara	tur	lainnya.		

	
TOUR	PRICE	

• IDR	33.100.000	/	orang	(Adult	Twin	Share)	
	
MINIMUM	PAX	

• 20	orang	
	
INCLUSIONS	

• Tiket	International	Jakarta	Tokyo	Kansai	Jakarta	(Economy	Class)	
• Fuel	Surcharge,	Airport	Tax	International	YQ	
• Airport	Tax	Jakarta	
• Bagasi	sesuai	peraturan	maskapai	penerbangan	
• Akomodasi	Hotel	 *4	 berdasarkan	 satu	 kamar	 berdua.	 Jika	menginginkan	 satu	 kamar	

sendiri	akan	dikenakan	biaya	tambahan	(Single	Supplement)	
• Transportasi	Bus	AC	
• Tiket	masuk	objek	wisata	
• Tips	Local	Guide	&	Driver	
• Tour	Leader	dari	Jakarta	yang	menemani	selama	tour	
• Asuransi	Perjalanan	(dibawah	79	tahun)	
• Air	Mineral	1botol/hari	

	



EXCLUSIONS	
• Biaya	Visa	Jepang	
• Tips	Tour	Leader	IDR	350.000	(Di	bayarkan	langsung	di	Bandara)	
• Pembuatan	paspor	dan	dokumen	lain	nya	
• Tips	Porter	Bandara,	Bell	Boy	Hotel,	Dll	
• Pengeluaran	pribadi	
• Optional	Tour	
• PPN	1%	dari	harga	tour	
• Biaya	lain	yang	tidak	termasuk	diatas	

	
REGISTRATION	AND	PAYMENT	

• Uang	 muka	 sebesar	 IDR	 3.000.000/orang	 pada	 saat	 pendaftaran	 dan	 tidak	 dapat	
dikembalikan	 (Non-refundable)	 bila	 terjadi	 pembatalan	 oleh	 peserta	 dengan	 alasan	
apapun	

• Pendaftaran	 tanpa	uang	muka	 sewaktu-waktu	dapat	diberikan	kepada	pendaftar	 lain	
tanpa	pemberitahuan	terlebih	dahulu	

• Pelunasan	paling	lambat	30	Hari	sebelum	tanggal	keberangkatan	
• Susunan	acara	/	penerbangan	/	harga	dapat	berubah	/	naik	sewaktu-waktu	tergantung	

kondisi	penerbangan	ataupun	sisa	seat	yang	tersedia	
	
OTHERS	AND	DISCLAIMER		

• Harga	 /	 Jadwal	 Tour	 /	 Airport	 Tax	 Internasional	 &	 Flight	 Insurance	 dapat	 berubah	
sewaktu-waktu	tanpa	pemberitahuan	dahulu	

• Pembatalan:		
o 14	 Hari	 sebelum	 keberangkatan	 akan	 dikenakan	 biaya	 100%	 per	 orang	 dari	

harga	tour	
o 30	Hari	sebelum	keberangkatan	akan	dikenakan	biaya	50%	per	orang	dari	harga	

tour	


