
7D6N	–	SAKURA	JAPAN	
	
TOUR	DATES	

• 16	April	2020	
	
FULL	ITINERARY	
	
DAY	1:	JAKARTA	–	HANEDA	(-/-/-)	NH856	CGKHND	21.25	06.50+1		

• Hari	 ini	 anda	 akan	 berkumpul	 di	 Bandara	 Soekarno	 Hatta	 Terminal	 3.	 Setelah	
Briefing	dan	Check-in	Kita	akan	Bersama-sama	berangkat	menuju	Jepang.		

• Bermalam	di	Pesawat	dan	Menikmati	Hidangan	Di	Pesawat.		
	
DAY	2:	HANEDA	–	OSAKA	–	KYOTO	(inflight	meals,	L/D)	NH19	HNDITM	10.00	11.10		

• Setiba-nya	 di	 Bandara	 Haneda,	 Kita	 akan	 Melanjutkan	 Perjalanan	 Menuju	 Osaka	
menggunakan	 Pesawat	 Domestik.	 setiba-nya	 di	 Osaka	 anda	 akan	 di	 antar	menuju	
Osaka	 Castle	 (Photostop)	 kemudian	 anda	 akan	 di	 antar	 menuju	 Dottonburi	 &	
Shinsaibashi	 Terkenal	 dengan	 Glico-man	 Ads	 dan	 disini	 kita	 dapat	 berbelanja	
Kemudian	di	antar	ke	Hotel	untuk	Istirahat.		

• Hotel:	Hotel	Bloemen	Osaka	/	Hotel	3*	Setaraf.		
	
DAY	3:	KYOTO	–	GIFU	(B/L/D)		

• Pagi	 hari	 ini	 anda	 akan	 di	 antar	 menuju	 Fushimi	 Inari	 taisha,	 sebuah	 kuil	 yang	
terkenal	 dengan	 Ribuan	 Torii	 Gates	 yang	 berjajar,	 setelah	 itu	 kita	 akan	 menuju	
Kiyomizudera	 Temple,	 sembari	melewati	 Gion	Dorii,	 dan	 dilanjutkan	menuju	 Gifu	
Prefektur	untuk	bermalam	dan	istirahat.		

• Hotel:	APA	Hotel	Gifu	Hasima	Ekimae	/	Hotel	3*	Setaraf		
	
DAY	4:	GIFU	–	SHIRAKAWAGO	–	TAKAYAMA	–	MATSUMOTO	(B/L/D)	

• Pagi	 hari	 ini	 setelah	Makan	pagi,	 anda	 akan	di	 antar	menuju	 Shirakawago	 sebuah	
Situs	 Unesco	 Heritage	 yang	 dimana	 anda	 dapat	 melihat	 sebuah	 Desa	 Putih	 yang	
terkenal	dengan	Bangunan	Traditional	Khas	Jepang.	Dan	anda	akan	di	antar	menuju	
Takayama	Old	town	dan	Bermalam	di	Matsumoto	City.		

• Hotel:	Premier	Cabin	Matsumoto	Hotel	/	Hotel	3	Setaraf		
	
DAY	5:	MATSUMOTO	–	KAWAGUCHIKO	–	FUJI	–	GOTEMBA	(B/L/D)			

• Pagi	 hari	 ini	 setelah	 makan	 pagi	 anda	 akan	 di	 antar	 menuju	 Kawaguchiko	 Lake,	
Saiko	 Iyashino	 Sato	 Nemba	 untuk	 menggunakan	 Baju	 Khas	 Traditional	 Jepang,	
Kimono	atau	menggunakan	Baju	Zirah	Samurai,	dan	berfoto	dengan	Bangunan	Khas	
Jepang	 dan	 Pemandangan	 Gunung	 Fuji,	 Setelah	 itu	 kita	 akan	 di	 antar	 menuju	
Gotemba	Premium	Factory	Outlet,	dan	bermalam	di	Area	Gotemba.		

• Hotel:	Route	Inn	Hotel	Gotemba	/	Hotel	3	Setaraf		
	



DAY	6:	GOTEMBA	–	TOKYO	CITY	TOUR	–	HANEDA	(B/L/D)	NH871	HNDCGK	22.55	04.30+1		
• Pagi	hari	 ini	setelah	makan	pagi	anda	akan	di	antar	menuju	Tokyo	dimulai	dengan	

Asakusa	Sensoji	Temple	Nakamise	Dorii	 tempat	Membeli	Oleh-Oleh	dan	Photostop	
di	 Tokyo	 SKytree,	 setelah	 itu	 kita	 akan	menuju	 Chidorigafuchi	 Lake	 dimana	 anda	
dapat	 melihat	 Bunga	 Sakura	 bermekaran	 kemudian	 anda	 akan	 di	 antar	 menuju	
Shibuya	 Hachiko	 Statue,	 Makan	 malam	 dan	 dilanjutkan	 menuju	 ke	 Haneda	
International	Airport	untuk	Check-in	flight		

	
DAY	7:	HANEDA	–	JAKARTA	(inflight	meals)		

• Selamat	Pagi,	hari	 ini	anda	akan	tiba	di	 Jakarta,	Terima	kasih	atas	Partisipasi	anda	
dalam	Tour	Jepang	kali	ini,	sampai	jumpa	pada	tour	Konsorsium	lainnya.		

	
TOUR	PRICE	

• IDR	24.500.000	/	orang	(Adult	Twin	Share)	
	
MINIMUM	PAX	

• 20	orang	
	
INCLUSIONS	

• Tiket	Pesawat	PP	Ekonomi	Class	(by	NH)	No	extend,	no	reroute	
• Fuel	Surcharges	
• Airport	Tax	YQ,	International,	Tourist	Tax	(dapat	berubah	tanpa	pemberitahuan)	
• Bagasi	Checked	30KG	&	Cabin	7KG	
• Akomodasi	Hotel	Bintang	3	(Tiga)*	(Twin	based	Room,	No	Triple	Accomodation	akan	

disediakan	Extra	Single	Room	apabila	ber-3)	
• Tour	&	Makan	sesuai	dengan	Itinerary	
• Bus	Pariwisata	Resmi	Ber	AC	&	WiFi	
• Tour	Leader	dari	Indonesia	Guide	Lokal	Bahasa	
• Airport	Handling	Jakarta	
• Tiket	Masuk	Wisata	+	Kimono	

	
EXCLUSIONS	

• Pengeluaran	Pribadi	
• Makan	diluar	Itin	
• Telephone,	Dan	lainnya	
• Excess	Bagasi	/	Bagasi	Lebih	yang	dikenakan	oleh	Pihak	Maskapai	
• Asuransi	(Wajib	untuk	60th	dan	keatas)	
• Single	Supplement	(Sekamar	Sendiri)	
• Visa	Jepang	Tempel	IDR	700.000,	/	Pax	E-Passport	Visa	IDR	200.000,-	/	Pax	
• Tipping	IDR	650.000	/	Pax	
• Suvenir	/	Hadiah	
• Ppn	1%	

	



REGISTRATION	AND	PAYMENT		
• HARGA	BERDASARAKAN	MINIMAL	20	PESERTA	DEWASA	+	01	TOUR	LEADER	
• Uang	Muka	Pendaftaran	tidak	dapat	dikembalikan	(down	payment	non-refundable)	per	

peserta	IDR	7.000.000	+	Biaya	Visa	(jika	ada)	
• Pelunasan	tidak	dapat	menunggu	kepastian	visa	diterima	atau	tidak	
• 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	 sesuai	 yang	
tercantum	di	bagian	harga	tersebut	di	atas	

• 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	30	hari	sebelum	tanggal	keberangkatan	
	
OTHERS	AND	DISCLAIMER		

• Uang	 muka	 sebesar	 IDR	 10.000.000/orang	 pada	 saat	 pendaftaran	 dan	 tidak	 dapat	
dikembalikan	 (non-refundable)	 bila	 terjadi	 pembatalan	 oleh	 peserta	 dengan	 alasan	
apapun	

• Dengan	 membayar	 uang	 muka	 pendaftaran	 Biaya	 Tour,	 Anda	 dianggap	 telah	
memahami	dan	menerima	syarat	&	kondisi	di	atas	

• Pengunduran	diri	/	pindah	tanggal	/	pindah	acara	tour	sebelum	tanggal	keberangkatan	
akan	dikenakan	biaya	pembatalan,	sbb:	

o setelah	pendaftaran:	Uang	Muka	Pendaftaran	(non-refundable)	
o 30	-	15	hari	kalender	sebelum	tanggal	keberangkatan:	50%	dari	biaya	tour	
o 14	-	06	hari	kalender	sebelum	tanggal	keberangkatan:	75%	dari	biaya	tour	
o 05	hari	kalender	sebelum	tanggal	keberangkatan:	100%	dari	biaya	tour		

	


