6D5N – OSAKA EXPRESS
TOUR DATES
• 11/13 Mei 2020
• 20/26 Juni 2020
FULL ITINERARY
DAY 1: WELCOME OSAKA - JAPAN
• Hari ini kita akan berkumpul di bandara Kualanamu, untuk bersama-sama melakukan
perjalanan ke OSAKA-JEPANG via Kuala Lumpur. Setibanya kita akan check in Hotel
dan beristirahat.
DAY 2: OSAKA (FREE TIME) (OPTIONAL KE UNIVERSAL STUDIO)
• Pagi kita adalah free time utk shopping, atau bagi yang mau ke UNIVERSAL STUDIO
hari ini adalah saatnya. Atau bisa mencoba kuliner dan belanja di Americamura dan
Orange Street
DAY 3: OSAKA – KYOTO
• Pagi setelah makan pagi, kita akan menuju ke kota KYOTO, setelah itu kita akan
menuju ke kuil FUSHIMI INARI, yang terkenal dengan ribuan gerbang INARInya. Kita
bisa berfoto disini. Stelah itu kita akan menuju ke KIYOMIZU DERA temple,
mengunjungi kuil di atas bukit dan minum dari 3 mata air yang akan memberi kita umur
panjang. , setelah itu kita akan menuju ke GION Street utk berbelanja dan hunting
makanan. Setelah puas kita akan kembali ke ke Hotel utk beristirahat.
DAY 4: OSAKA – NARA
• Pagi ini kita akan menuju ke kota NARA, yang terkenal dengan DEER PARK dan juga
TODAIJI nya. Kita akan berfoto-foto disini sambil member makan rusa. Setelah itu kita
akan pulang kemabli ke Osaka
DAY 5: OSAKA – CITY TOUR
• pagi ini kita akan menuju ke kuromon Market utk mencoba makanan khas jepang, disini
sangat banyak disediakan makanan khas jepang yang sangat enak. Setelah itu kita
akan menuju ke shinsaibashi utk shopping, beli oleh oleh dan berfoto ria di
DOTONBORI. dan menuju ke utk penerbangan kembali ke tanah air.
DAY 6: WELCOME BACK TO INDONESIA
• Hari ini transit di kuala lumpur, kita akan mengikuti penerbangan selanjutnya ke
Medan, terima kasih utk mempercayakan perjalanan ke Jepangnya bersama kami

TOUR PRICE
• IDR 9.900.000 / orang (Adult Twin Share)
MINIMUM PAX
• 20 orang
INCLUSIONS
• Akomodasi by capsule Hotel, 1 kamar utk 1 peserta
• Transportasi umum selama perjalanan
• Tiket penerbangan AIRASIA pp
• Bagasi 20kg per org
• Utk upgrade ke Hotel 3 stars, diijinkan dengan membayar tambahan IDR 2.000.000/org
EXCLUSIONS
• Visa Jepang (IDR 430.000) perpassport utk Sumatera
• Tipping utk Guide IDR 650.000/org
• Biaya optional tour
• Asuransi perjalanan
• Trolly bag
• Tips utk porter bandara, Hotel dan lain lain
• Biaya pembuatan dokumen dan passport
• Biaya pribadi
REGISTRATION AND PAYMENT
• Uang muka sebesar IDR 5.000.000 /orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat
dikembalikan (non-refundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan
apapun termasuk penolakanvisa.
• Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
• Pelunasan paling lambat adalah 30 hari dari tanggal keberangkatan
OTHERS AND DISCLAIMER
• Pembatalan:
o 15 – 34 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 40% /org dari
hargatour
o 01 – 14 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari
hargatour
• Harga/Jadwal Tour/Airport tax Int’l & Flight Insurance dapat berubah sewaktu-waktu
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

