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ASUR
RANSI PERJALANAN
DINN
NER WITH YUKATA
PHOTO
TO STOP HACHIKO + SHIBUYA
FUJITEN
TEN SNOW RESORT
GOTEM
TEMBA PREMIUM OUTLET

HARI01:JAKARTA–NARITA 
JL 726 CGK - NRT 21.25 - 06.35+1
Berkumpul di Bandara Internasional Soekarno--Hatta, Jakarta untuk memulai perjalanan menuju negeri sakura, JEPANG. Anda
bermalam di pesawat dan tiba di JEPANG keeso
okkan hari.
HARI02:NARITA –FUJITEN–KAWAGUCHI (dansekitarnya)
s
Tiba di NARITA. Anda menuju FUJITEN SNOW
W RESORT (tidak termasuk peralatan ski). Anda dapat b
berfoto dan bermain salju,
ataupun mengikuti wisata tambahan BERMAIN
N SKI (dengan biaya sendiri). Kemudian, Anda diajak
ak b
berbelanja di GOTEMBA
FACTORY OUTLET yang menjual barang-barang
ng ber-merk seperti DOLCE & GABBANA, DUNHILL, HUGO BOSS, ARMANI, dll.
Anda menuju area resort KAWAGUCHI dan dia
ajak menikmati makan malam dengan mengenakan pakaian
aian khas Jepang YUKATA.
(Makan: siang/ malam)
HARI03:KAWAGUCHI–TOKYO
Anda kembali ke kota Tokyo dan diajak city tour mengunjungi ASAKUSA KANNON TEMPLE, berbelanja
nja di NAKAMISE STREET
yang menjual barang-barang souvenir Jepang, photo
p
stop TOKYO SKY TREE TOWER. Setelah itu, Anda
nda akan photostop dengan
PATUNG HACHIKO, dan acara berbelanja di SHIBU
HIBUYA (Makan: pagi / siang / malam)
HARI04:TOKYO
Hari ini, acara bebas bagi Anda yang dapat Anda
da gunakan untuk berbelanja di berbagai pusat perbelanjaan di Tokyo.
(Makan: pagi / --- / ---)
HARI05:TOKYO –NARITA- JAKARTA 
JL 725 NRT - CGK 10.55 - 16.55
Tiba waktunya Anda diantar ke bandara untuk penerbangan
p
kembali ke Jakarta. Terima kasih dan sampa
ai jumpa di acara wisata
JJS TOUR yang lain. (Makan: pagi)
BIAYA TOUR per ORANG dalam IDR (MINIMUM PESER
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Penjelasan mengenai tabel biaya tour :
(1) Tipping hanya untuk Tour Leader, Local Driver dan
da Local Guide, namun tidak termasuk untuk Porter Hotel. Tipping harus diba
dibayarkan
sebelum tanggal keberangkatan.
tour
dan keputusan
perubahan
jad
dwal
ditentukan
berdasarkan
Biaya Tour termasuk :
pertimbangan atas aspek keamanan, kese
elamatan dan kenyamanan para
Tiket penerbangan Internasional dengan JL: CGK – NRT
N
– CGK kelas
peserta selama pelaksanaan tour.
ekonomi, non-refundable, non re-route, non endorsable, dan masa berlaku
tiket 1 bulan dari tanggal keberangkatan.
Program / acara tour dan ketentuan mengenai makan pagi/
pa
siang / malam
Ketentuan pembayaran tour :
sesuai yang tercantum di brosur.
Deposit sebesar Rp 10.000.000,- (lima
lima juta Rupiah)/orang pada
Akomodasi hotel Bintang 3*/4*: FUJI JIRAGON RESORT
RT (KAWAGUCHI),
saat pendaftaran.
Pembayaran 50 % dari biaya tour paling lam
lambat 30 hari sebelum tanggal
CANDEO HOTEL (TOKYO) / SETARAF
keberangkatan.
Tour Leader & tas wisata dari Bayu Buana serta Asu
suransi perjalanan
Pembayaran
100
%
dari
biaya
tour
paling
lambat 14 hari sebelum tanggal
dengan ABDA INSURANCE (merujuk pada polis yang berlaku
b
dan batas
keberangkatan.
usia peserta sampai dengan usia 75 tahun).
-

Airport Tax Jakarta

Biaya tour belum termasuk :
PPN 1 % + Tax International
Tiket penerbangan international
Dokumen perjalanan: paspor & visa.
Tipping Guide, supir dan porter hotel (lihat keterangan tabe
el di atas)
Pengeluaran pribadi: minibar, laundry, telepon, dan semu
mua hal yang tidak
tercantum di atas.
Ketentuan mengenai Biaya & Pelaksanaan Tour :
Biaya tour dapat berubah sewaktu – waktu disesuaikan
n dengan regulasi
pemerintah/ maskapai penerbangan/ jasa penyedia hotel / kedutaan besar
/ jasa penyedia lainnya sehubungan dengan adanya
a perubahan
p
pada
harga tiket/ airport tax/ fuel surcharge/ war insurance/ ho
otel/ tipping/ biaya
pengurusan visa, dsb.
Jadwal perjalanan juga dapat berubah sewaktu – waktu
wa
disebabkan
situasi dan kondisi yang terjadi pada saat akan / sedang
g berlangsungnya

Ketentuan penalti pembatalan tour :
60 – 45 hari sebelum tanggal keberangkatan
an: uang muka/deposit hangus
44 – 30 hari sebelum tanggal keberangkata
an: 25% dari biaya tour
29 – 15 hari sebelum tanggal keberangkata
an: 50% dari biaya tour
14 – 07 hari sebelum tanggal keberangkata
an: 75% dari biaya tour
06 – 00 hari sebelum tanggal keberangkata
an: 100% dari biaya tour

