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EXPLORE JAPAN SHIRAKAWAGO

07 HARI | 06 KOTA | ALL NIPPON AIRWAYS

Keberangkatan: 20 Juli / 03, 19 Agustus / 02, 24 September / 05, 26 Oktober /
08, 16 November / 07 Desember 2019
Termasuk: Travel Insurance, Free WIFI on Bus, Kuromon Ichiba Market, Fushimi Inari Shrine, Arashiyama Bamboo Forest,
Gotemba Premium Outlet, Nakamise Street, Hachiko Statue, Shibuya Crossing Street

Hari 01: JAKARTA – X/HANEDA

( NH 856 | waktu 21:25-06:50+1)
Hari ini Anda diharapkan untuk berkumpul di Bandara
Internasional Soekarno-Hatta untuk memulai perjalanan menuju
salah satu kota besar di Negeri Matahari Terbit, Osaka via Tokyo.

Hari 02: HANEDA – ITAMI – OSAKA

(hotel 3* |  NH 17 | waktu 09:00-10:10 | termasuk Santap
Malam)
Setibanya di sana, Anda akan langsung diajak untuk mengunjungi
Kuromon Ichiba Market yaitu salah satu pasar tradisional di kota
Osaka di mana Anda bisa mencoba berbagai macam kuliner khas
Negara Jepang. Sore harinya Anda akan diberi kesempatan untuk
berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan terkenal di kota
Osaka yaitu Shinsaibashi.

Hari 03: OSAKA – KYOTO – GIFU

(hotel 3* | termasuk Santap Pagi, Siang, Malam)
Pagi ini perjalanan akan dilanjutkan kembali menuju kota Kyoto
untuk mengunjungi Arashiyama Bamboo Forest dan juga salah
satu kuil yang terkenal di kota Kyoto yaitu Fushimi Inari Shrine.
Malam ini Anda akan bermalam di kawasan Gifu.

Hari 04: GIFU – TAKAYAMA OLD TOWN –
SHIRAKAWAGO – MATSUMOTO

(hotel 3* | termasuk Santap Pagi, Siang, Malam)
Setelah santap pagi, Anda akan diajak untuk mengunjungi
Shirakawago yang merupakan salah satu desa bersejarah di
Jepang yang terkenal dengan rumah tradisional yaitu GasshoZukuri yakni sebuah rumah dengan atap yang unik dan
melambangkan tangan orang yang sedang berdoa. Siang harinya
perjalanan akan dilanjutkan kembali menuju Takayama Old Town

Minimum keberangkatan: 20 Dewasa
Tanggal Keberangkatan

Dewasa
(Twin)

20 Juli / 03, 19 Agustus
/ 02, 24 September /
05, 26 Oktober /
08, 16 November /
07 Desember 2019

Rp. 22.588,-

yang merupakan kota tua yang indah yang sekarang menjadi
World Heritage di mana seluruh bangunan, rumah dan jalan
berasal dari zaman Edo (1600-1868), yang di sepanjang jalannya
Anda bisa menemukan toko-toko souvenir, tempat penjualan
Home Made Sake, dll. Sore harinya perjalanan Anda akan
dilanjutkan kembali menuju daerah Matsumoto untuk bermalam
di sana.

Hari 05: MATSUMOTO – GOTEMBA PREMIUM
OUTLETS – TOKYO
(hotel 3* | termasuk Santap Pagi, Malam)
Hari ini Anda akan diantar untuk berbelanja di salah satu pusat
perbelanjaan terkenal yaitu Gotemba Premium Outlets. Sore
harinya perjalanan Anda akan dilanjutkan kembali menuju kota
Tokyo untuk beristirahat di sana.

Hari 06: TOKYO – HANEDA – JAKARTA

( NH 871 | waktu 22:55-04:30+1 | termasuk Santap Pagi,
Malam)
Pagi ini Anda akan diantar untuk orientasi kota Tokyo dengan
mengunjungi Imperial Palace (pass by), Tokyo Tower (photo stop),
Asakusa Kannon Temple, Nakamise Street, Hachiko Statue (photo
stop) dan juga salah satu pusat perbelanjaan terkenal di kota
Tokyo yaitu Shibuya. Malam harinya Anda akan diantar menuju
airport untuk penerbangan kembali menuju Jakarta.

Hari 07: TIBA KEMBALI DI JAKARTA

Hari ini Anda akan tiba kembali di Jakarta. Terima kasih atas
partisipasinya dan sampai bertemu di dalam program tour kami
yang
lainnya.

Biaya Tour dalam Ribuan Rupiah:
Twin

Anak
Extra Bed

Rp. 22.588,-

Rp. 22.588,-

No Bed

Single
Supplement

Airport Tax
& Fuel

Visa
Jepang

PPn

Rp. 18.588,-

Rp. 7.000,-

TERMASUK

Rp. 600,-

-

Catatan:
1.
2.
3.
4.

Bagi peserta yang menempati Kamar Triple (1 kamar ditempati 3 orang), kami tidak menjamin tamu akan mendapat 3 tempat tidur yang terpisah,
mengingat tempat tidur yang didapat tergantung dari kondisi hotel yang ada dan tamu tidak mendapat pengurangan biaya.
Beberapa hotel di Jepang ada yang menggunakan model TATAMI ROOM.
Untuk peminjaman passport dapat dilakukan setelah proses pembuatan visa selesai dan harus melakukan pembayaran sebesar 50% dari biaya
tour.
Tipping Local Guide, Driver & Tour Leader : JPY 500 + USD 2 /orang/hari.

Syarat – syarat dan Ketentuan :

(Detail syarat – syarat dan ketentuan mengacu pada Buku Tour, Bukti Pembayaran Deposit/Invoice dan Website)
1. Uang muka pendaftaran yang dibayarkan kepada PT. Setia Usaha Wisata (“Setia Wisata Tours & Travel”) tidak dapat dikembalikan (down
payment non-refundable) pembayaran minimal IDR 7.000.000,-/per Peserta atau sesuai dengan destinasi yang dipilih ditambah dengan
biaya visa (jika ada).
2. Pelunasan biaya tour dilakukan 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.
3. Bagi pendaftar yang berusia di atas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau indera atau keterbatasan secara mental,
wajib didampingi oleh anggota keluarga, teman atau saudara yang akan bertanggung jawab selama perjalanan tour.
4. Jika terjadi pembatalan acara tour oleh Peserta sebelum tanggal keberangkatan maka biaya pembatalan adalah sebagai berikut:
- Setelah pendaftaran
: Uang muka pendaftaran (Non Refundable)
- 30-15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan
: 50% dari biaya tour
- 14-07 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan
: 75% dari biaya tour
- 06-00 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan
: 100% dari biaya tour
5. Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Peserta atau Setia Wisata Tours & Travel) karena bencana alam, perang, wabah penyakit,
aksi teroris atau keadaan ‘Force Majeure’ lainnya, maka ketentuan-ketentuan di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu, tergantung dari kebijakan pihak airlines, hotel dan agen di luar negeri.
(Force Majeure; Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya).
6. Bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan sehubungan dengan
tenggat waktu yang ditentukan perusahaan penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan Peserta tetap dikenakan
denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi terkait pihak airlines, hotel dan agen di luar negeri.
7. Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, Setia Wisata Tours & Travel berhak untuk menerbitkan tiket pesawat,
kereta api dan transportasi lainnya, akomodasi, tiket masuk objek wisata tanpa melakukan konfirmasi lisan maupun tertulis kepada
pendaftar yang telah melakukan deposit.
8. Mengganti hotel-hotel yang akan digunakan berhubung hotel tersebut sudah penuh dan mengganti dengan hotel lain yang setaraf sesuai
dengan pertimbangan dan konfirmasi. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran/konferensi
maka akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota-kota terdekat.
9. Jadwal tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa mengurangi isi dalam acara tour tersebut.
10. Pihak Setia Wisata Tours & Travel berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan harga tour, airport tax, dll)
kepada calon Peserta.

** DENGAN MEMBAYAR DEPOSIT TOUR, ANDA DIANGGAP TELAH MEMAHAMI DAN MENERIMA KONDISI DI ATAS **
Biaya Tour Termasuk:
1. Tiket pesawat internasional kelas ekonomi (non-refundable, non-endorsable, non-reroutable berdasarkan harga tiket group atau harga promosi
lainnya).
2. PPn 1%, Airport Tax International & Fuel Surcharges, Asuransi Perjalanan (Grup)
3. Akomodasi menginap di hotel berbintang 3* dengan ketentuan 2 (dua) orang dalam satu kamar (Twin Sharing). Jika menginginkan satu kamar
sendiri akan dikenakan biaya tambahan (Single Supplement).
4. Bagasi cuma-cuma 2 potong dengan berat maksimum 23kg atau sesuai dengan peraturan penerbangan yang digunakan dan 1 handbag kecil untuk
dibawa ke kabin pesawat.
5. Makan (MP-Makan Pagi; MS-Makan Siang; MM-Makan Malam), transportasi dan acara tour sesuai dengan jadwal acara tour.
6. Tour Leader dari Setia Wisata Tours & Travel.

Biaya Tour Tidak Termasuk:
1. Asuransi Perjalanan Individual & Dokumen Perjalanan (passport, visa).
2. Pengeluaran pribadi seperti: mini bar, room service, telepon, laundry, tambahan makanan dan minuman di restoran, dll.
3. Tour tambahan (optional) yang mungkin diadakan selama perjalanan.
4. Biaya kelebihan berat barang-barang bawaan di atas 23kg (excess baggage) atau sesuai dengan peraturan penerbangan yang digunakan.
5. Bea masuk bagi barang-barang yang dikenakan oleh bea & cukai di Jakarta maupun di negara-negara yang dikunjungi.
6. Tip untuk Pengemudi, Porter, Local Guide dan Tour Leader.
7. Biaya Single Supplement bagi Peserta yang menempati 1 kamar sendiri.

