
BONUS TRAVEL INSURANCE!
*syarat & ketentuan berlaku

JAPAN KAWAZU SAKURA +
ONSENEXPERIENCE

7D/5N BYMALAYSIAN AIRLINES
TOKYO, SHUZENJI, ISAWA

Dep : 12 FEB 2023

Highlight : Shibuya, Kawazu River, Bamboo Path, Mt. Fuji,
Kawagoe Old Town, Ame Yokocho

DAY 01 : JAKARTA – KUALA LUMPUR - NARITA
MH 722 CGK KUL 18.25 21.35
MH 088 KUL NRT 23.35 07.15+1
Hari ini peserta tour berkumpul di Bandara Internasional
Soekarno-Hatta untuk bersama-sama memulai perjalanan
menuju JEPANG. (NOMEALS)

DAY 02 : TIBA NARITA - TOKYO
Pagi hari tiba di NARITA, Anda akan dijemput dan diajak photo stop
mengunjungi ASAKUSA KANNON TEMPLE yang merupakan salah
satu kuil yang berwarna dan terkenal di Tokyo, NAKAMISE
STREET disini Anda bisa berbelanja makanan lokal dan souvenir
untuk oleh-oleh, photo stop di TOKYO SKY TREE dan TOKYO
TOWER serta melewati IMPERIAL PALACE. Setelah itu acara
bebas berberlanja di SHIBUYA. (--/MS/MM)
Hotel : New Otani Inn Tokyo / Setaraf

DAY 03 : TOKYO – KAWAZU – SHUZENJI
Acara tour hari ini, melihat bunga sakura di KAWAZU RIVER dan
Anda diberi waktu untuk photo stop. Selanjutnya mengunjungi
SHUZENJI TEMPLE yang didirikan 1200 tahun yang lalu oleh
salah seorang pemuka kepercayaan di Jepang dan BAMBOO
PATH. Anda berkesempatan untuk mencoba bermalam di
penginapan khas Jepang (ryokan) dimana Anda bisa menikmati
permandian air panas. (MP/MS/MM)
Hotel : Numazu Riverside Hotel / Setaraf

DAY 04: SHUZENJI – MT. FUJI – ISAWA
Setelah makan pagi, menuju MT. FUJI (sampai stasiun ke-5
dengan ketinggian 2200 M bila cuaca memungkinkan) yang
puncaknya diselimuti salju abadi. Setelah itu acara bebas

berbelanja di GOTEMBA PREMIUM OUTLET. Kemudian
perjalanan dilanjutkan menuju ISAWA. Anda akan langsung
diantar menuju hotel. (MP/MS/MM)
Hotel : Sekitei Isawa / Setaraf

DAY05 : ISAWA – SAITAMA –KAWAGOE - TOKYO
Hari ini Anda melihati RAILWAY MUSEUM SAITAMA yang
menjadi museum kereta api terbesar ke dua di Jepang,
mengunnjungi KAWAGOE OLD TOWN yang dikenal sebagai kota
tuanya Tokyo, berbelanja di GINZA dan AME YOKOCHO
( Amerika Yokocho ) atau gang Amerika karena dahulu banyak
produk Amerika dan orang Amerika. Kini kawasan ini menjadi
pasar rakyat dimana banyak terdapat kios yang menjual ikan
segar, makanan dari seluruh dunia, makanan kecil, pakaian, tas
dan sepatu murah. (MP/MS/MM)
Hotel : Loisir Shinagawa Seaside Hotel / Setaraf

DAY 06 : NARITA - KUALA LUMPUR
MH 089 NRT KUL 10.05 17.00
Setelah makan pagi dan check out dari hotel, Anda akan diantar
ke Bandara untuk penerbangan kembali menuju KUALA LUMPUR.
Setibanya, Anda dijemput untuk beristirahat di hotel.
(MP/--/MM).Hotel : Pudu Plaza Hotel / Setaraf

DAY 07 : KUALA LUMPUR - JAKARTA
MH 711 KUL CGK 09.00 10.10
Setelah santap pagi, menuju bandara untuk penerbangan kembali
ke JAKARTA. Dengan demikian berakhirlah acara tour Anda.
sampai jumpa di program berikutnya.
– program kami lainnya. (MP BOX/--)

NOTE : Acara tour diatas adalah sebagai panduan saja, sehingga urutannya dapat berubah tergantung keadaan setempat,
misalnya keadaan cuaca, lalu lintas, hari libur setempat dan lain-lain.



Harga Tour per orang / dalam IDR (Minimal keberangkatan 20 Dewasa)

Dewasa /Anak
Twin Share

Anak (02 - 06 tahun)
Sgl Supp

Apt Tax &

Fuel Surch
Visa
JapanExtra Bed No Bed

IDR 22,288K IDR 22,288K IDR 19,288K IDR 7,000K INCLD
(dapat berubah) IDR 850K

 Harga Tour dalamRupiah (x1000) dan dapat berubah jika terjadi perbedaan kurs tukar mata uang asing.
 Acara perjalanan, Harga Tour / Visa / Airport Tax International & Flight Insurance dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan

terlebih dahulu.
 Deviasi (Pemisahan/Perpanjanganwaktu perjalanan) akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi airlines yang bersangkutan

HARGA TOURTERMASUK :
1. Tiket kelas ekonomi JAKARTA – x/KUALA LUMPUR -

NARITA // NARITA - x/KUALA LUMPUR - JAKARTA by MH
2. Bagasi dengan berat maksimum 23 kg untuk kelas ekonomi

sesuai dengan ketentuan dari airlines
3. Akomodasi di hotel berbintang 3 berdasarkan 1 kamar

berdua (twin share), jika menginginkan sekamar sendiri
maka dikenakan biaya Single Supplement .

4. Kategori Triple Sharing adalah 1 kamar ditempati oleh 3
orang , dan berupa tambahan Extra Bed / Sofa Bed sesuai
dengan standard hotel yang ada. Harga Triple sharing sama
dengan harga Twin Sharing.

5. Acara tour, transport dan makan-minum sesuai acara tour
dan hanya dalam group.

6. Tour Leader
7. Travel insurance group usia tertanggung 03 bulan – 69 tahun

(medical expenses only) dengan syarat dan ketentuan yang
berlaku

8. Airport handling pada saat keberangkatan di Jakarta

Keterangan :

HARGA TOURTIDAK TERMASUK :
1. Document perjalanan yang diperlukan, misalnya passport,

visa dan kelengkapan document lainnya
2. Airport tax dan fuel surcharge (*dapat berubah sewaktu-

waktu)
3. Pengeluaran pribadi seperti laundry, mini bar, pay tv, dll.
4. Visa Japan IDR 850K/orang ( belum termasuk 1.1%, single,

proses normal (*Dapat Berubah Sewaktu-waktu)
5. Tipping standard untuk Tour Leader sebesar USD 2 /

orang / hari
6. Tipping standard untuk Local Guide & Driver Jepang

sebesar JPY 500 / orang / hari
7. Biaya PCR test sebelum keberangkatan di Jakarta dengan

masa berlaku 2 x 24 jam dari saat test
8. Apabila ada keharusan karantina mandiri sata di negara

tujuan ataupun di Indonesia, maka biaya yang
dikeluarkanmenjadi tanggung jawab peserta tour (bukan
travel agent ataupun pihak asuransi)

9. Biaya karantina apabila peserta terinfeksi COVID 19, baik
selama perjalanan ataupun setelah perjalanan
berlangsung

10. Biaya bea masuk atas barang-barang yang dikenakan oleh
duane atau biaya untuk menitipkan barang di Bandara

11. Porter hotel tidak tersedia
12. Optional Tour.
13. Excess Baggage ( Kelebihan Bagasi )
14. Biaya Deviasi
15. Ppn 1.1%

1. Syarat dan Kondisi Tour mengacu pada ketentuan yang ada di dalam ”FORM PENDAFTARAN”
2. DEPOSIT IDR 10,000K per orang pada saat pendaftaran sebagai uang muka.
3. PELUNASANdilakukan paling lambat 3 minggu sebelum keberangkatan.
4. Keberangkatan group minimal 20 orang dewasa/group, jika jumlah peserta kurang dari 20 orang maka harga dapat kami

sesuaikan dengan jumlah peserta atau tour ditunda keberangkatannya sampai memenuhi jumlah peserta.

Pembatalan :
 Lebih dari 45 hari sebelum keberangkatan = senilai uangmuka pendaftaran (deposit hangus)
 44 – 16 hari = 50% dari harga tour
 15 – 08 hari = 75% dari harga tour
 07 – hari H / No Show = 100% dari harga tour

HHM/08.11.22
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