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M t. Fuji 5th station (if w eather perm itted)
Lake Ashi
Great Buddha of Kam akura
Chinatow n Yokoham a “The Biggest Chinatow n in Japan”
Ram en M useum Yokoham a
Shopping at Ginza
Asakusa Kannon Tem ple & Nakam ise Street
1 Day Free Tim e in Tokyo
Free W I FI selam a perjalanan

BONUS : TR AVEL I N SUR AN CE
**Syarat dan K etentuan Berlak u**

Hari 01:
Hari 02:

Hari 03:

Hari 04:

Hari 05:

Hari 06:

JAKARTA – N ARI TA
Dengan JL 726 / 21.55 – 07.25+1
Berkumpul di Bandara International Soekarno Hatta untuk penerbangan Menuju Tokyo.
Akomodasi: Bermalam di pesawat
TOKYO – M T. FUJI – LAKE ASHI – TOKYO
Setibanya Anda di Tokyo, Anda akan diantar menuju Gunung Fuji, Gunung yang tertinggi dan terindah di Jepang yang
merupakan simbol dari Negara Jepang. Jika cuaca memungkinkan, Anda akan di ajak naik sampai ke station 5 yang tertinggi
yang dapat di jangkau oleh bus. Kemudian jika waktu memungkinkan Anda akan diajak untuk berfoto dengan latar belakang
Lake Ashi . Dan sore hari nya, anda akan diantar kembali menuju Tokyo.
(Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Rose Garden Shinjuku Hotel atau setaraf
TOKYO – K AM AKUR A – YOKOHAM A
Hari ini Anda akan diantar menuju Kota Kamakura untuk mengunjungi Great Buddha of K am akura patung perunggu
Buddha Amida, yang berdiri di atas dasar Kuil Kotokuin. Dengan ketinggian 13,35 meter, ini adalah patung Buddha perunggu
tertinggi kedua di Jepang setelah patung di Kuil Todaiji Nara. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Kota Yokohama yang
merupakan kota terbesar kedua di Jepang dengan populasi lebih dari tiga juta. Disana Anda akan diajak untuk mengunjungi
Chinatow n yang merupakan terbesar di Jepang, terletak di pusat kota Yokohama. Kemudian Anda akan dibebaskan untuk
mencicipi ramen khas dari seluruh penjuru Jepang di R amen M useum Yokoham a.
(Makan Pagi, Makan Siang)
Akomodasi: Mystays Yokohama Hotel atau setaraf
YOKOHAM A – TOK YO
Pagi hari Anda akan diajak untuk mengunjungi M inato M irai yang merupakan daerah perkotaan di Yokohama tengah yang
namanya berarti "pelabuhan masa depan". Daerah ini memiliki banyak bangunan tinggi, termasuk Tower Landmark, yang
merupakan bangunan tertinggi di Jepang dari tahun 1993 sampai 2014. Kemudian Anda akan diantar kembali menuju Tokyo
untuk berbelanja di kawasan paling elite yaitu Ginza.
(Makan Pagi, Makan Siang)
Akomodasi: Rose Garden Shinjuku Hotel atau setaraf
TOKYO FREE TI M E
Hari ini acara bebas (tanpa Bus dan Guide). Anda dapat mencoba berbelanja di Shinjuku Area, dimana banyak terdapat
outlet-outlet atau anda dapat berjalan-jalan di Shibuya Area, dimana terdapat Patung Hachiko yang sangat terkenal. Selain
itu, anda dapat mengunjungi theme park yang sangat terkenal di Jepang yakni Tokyo Disneysea atau Tokyo Disneyland
(biaya tiket dan transportasi tidak termasuk). (Makan Pagi)
Akomodasi: Rose Garden Shinjuku Hotel atau setaraf
N ARI TA – JAKARTA
Dengan JL 729 / 18.00 – 23.50
Hari ini, anda akan diantar untuk city tour Kota Tokyo mengunjungi / melewati : Asakusa K annon Temple yang
merupakan satu satu kuil Buddha tertua di Jepang, berbelanja di N akamise 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. Setelah makan siang, anda akan diantar menuju Airport untuk penerbangan kembali ke Tanah Air.
(Makan Pagi, Makan Siang)
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BI AYA TOUR DALAM R I BUAN R UP I AH :
Keberangkatan

Airlines

JUN : 02, 30
JUL : 01
JUN : 06
AUG : 20
N OV : 03
DEC : 02

JL

(X 1000)
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
07 tahun sekamar
dgn 02 Dewasa
(tanpa extra bed)

16,990

16,990

16,990

15,100

17,990

17,990

17,990

15,990

17,590

17,590

17,590

15,590

Harga term asuk Airport Tax I nternational / + Fuel Surcharge
(Japan Airlines : I DR . 1,850,000) charge

N OTE :

**Dem i kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pem beritahuan terlebih dahulu.

BI AYA TAM BAHAN :
01. Single Supplement : IDR 5.000.000/orang
02. Visa Japan
03. Tipping yang diwajibkan : (Pembayaran tips dilakukan di negara tujuan dengan m ata uang setempat)
a. Tipping Tour Leader : IDR 30.000/orang/hari
b. Tipping Local Guide & Driver : IDR 70.000/orang/hari

1.

5.

HAL – HAL P ER HATI AN:
Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 20 orang dewasa/group
2. Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka (Non-refundable deposit) sebesar I DR 5,000,000 /peserta, dan pembayaran
uang muka hanya menjamin keikut-sertaan dalam paket tour pilihan Anda.
3. Bila ada pembatalan dari pihak tamu, maka uang muka tidak dapat dikembalikan dan akan dianggap hangus.
4. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan,
walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan.
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.
6. 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 kami. Dalam hal ini kami tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya
atau uang atas service yang sudah dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
7. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
8. 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 K ondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur
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