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HARI 1 : JAKARTA – HANEDA
THU, 30 APR 2020
Berkumpul di Bandara International Soekarno Hatta untuk penerbangan menuju Tokyo.
Akomodasi: Bermalam di pesawat.

HARI 2 : TOKYO – ASHIKAGA – TOKYO
FRI, 01 MAY 2020
Pagi hari, setibanya di Tokyo Anda akan diajak untuk mengunjungi / melewati : Asakusa Kannon Temple yang merupakan salah satu
kuil Buddha tertua di Jepang, berbelanja di Nakamise Shopping Street dan dapat berfoto dengan latar belakang Tokyo Sky Tree
sebuah menara dengan ketinggian 634 m, dimana merupakan menara yang tertinggi di dunia pada saat ini. Kemudian perjalanan
dilanjutkan menuju Ashikaga untuk mengunjungi Ashikaga Flower Park untuk melihat keindahan bunga Wisteria**. Kemudian sore
harinya anda akan diantar kembali ke Tokyo untuk bermalam.
Akomodasi: Tokyo Dome Hotel atau setaraf
Lunch

Dinner

HARI 3 : TOKYO – MT. FUJI – MATSUMOTO
SAT, 02 MAY 2020
Perjalanan dilanjutkan menuju Gunung Fuji (bila cuaca memungkinkan dapat naik sampai stasiun ke 5 dengan ketinggian 2200
meter), untuk menikmati keindahan alam gunung tersebut. Kemudian anda akan diantar mengunjungi Motosuko resort untuk
menikmati Shibazakura* dengan hamparan kurang lebih 80.000 beragam bunga yang ditanam di belakang back ground Mt Fuji
(periode april – may, *tergantung kondisi iklim dan cuaca setempat*). Bermalam di Matsumoto area.
Akomodasi: Matsumoto Marunouchi Hotel atau setaraf
Breakfast

Lunch

Dinner

HARI 4 : MATSUMOTO – ALPINE ROUTE – KANAZAWA
SUN, 03 MAY 2020
Hari ini Anda diajak untuk menyusuri rute unik dan spektakuler menembus gunung es di utara pegunungan Alpine. Rangkaian
perjalanan spektakuler dimulai dengan cable car menuju Daikanbo dimana anda dapat melihat pemandangan gunung es
spektakuler dari ketinggian, kemudian dilanjutkan dengan kereta gantung menuju Kurobe daira, dan Kurobe Dam yang memiliki
tinggi 186 m dan dapat menampung 150 ton air sekaligus merupakan dam terbesar di Jepang. Di akhir rangkaian, anda dapat
menyusuri terowongan menggunakan trolley bus electric selama 15 menit.
Akomodasi: Mystays Kanazawa Hotel atau setaraf
Breakfast

Lunch

Dinner

HARI 5 : KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA – GIFU
MON, 04 MAY 2020
Setelah makan pagi, Anda akan diajak untuk mengunjungi Kenrokuen Garden salah satu dari 3 taman yang terindah di Jepang.
Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan bus wisata menuju SHIRAKAWAGO WORLD HERITAGE (warisan dari UNESCO merupakan
rumah tradisional rumah petani japan yang Indah). Lalu mengunjungi Takayama Sannomachi (bangunan khas Japan pada jaman
edo). Bermalam di daerah Gifu.
Akomodasi: Gifu Miyako Hotel atau setaraf
Breakfast

Lunch

Dinner

HARI 6 : GIFU – KYOTO – OSAKA
TUE, 05 MAY 2020
Hari ini perjalanan dilanjutkan menuju Kota Kyoto untuk mengunjungi Kiyomizu Temple yang merupakan salah satu kuil Buddha
tertua yang ada di Jepang dan telah terdaftar dalam UNESCO World Heritage dan juga mengunjungi Fushimi Inari Shrine yang
didalamnya terdapat ribuan torii khas Jepang. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju kota Osaka dengan menggunakan
shinkansen / kereta api cepat untuk photo stop di Osaka Castle yang merupakan lambang kota Osaka.
Akomodasi: Osaka Dai Ichi Hotel atau setaraf
Breakfast

Lunch

Dinner

HARI 7 : KANSAI – JAKARTA
WED, 06 MAY 2020
Hari ini anda akan diantar menuju airport untuk penerbangan kembali ke tanah air.
Breakfast
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BIAYA TOUR
DEPARTURE

ADULT

CHILD

CHILD

CHILD

SINGLE

TWIN SHARING

TWIN SHARING

EXTRA BED

NO BED

SUPPLEMENT

* Biaya tour per orang dalam ribuan rupiah (IDR) x1000

TRAVEL HIGHLIGHT

WHATS INCLUDE

Ashikaga Flower Park

Tiket pesawat international pergi dan pulang.

Shirakawago World Heritage

Akomodasi selama perjalanan tour berlangsung.

Tateyama Alpine Route

Airport taxes dan fuel surcharge.

Motosuko Resort (Shibazakura Flower Festival)

Asuransi perjalanan.

Kiyomizudera Temple
Fushimi Inari Shrine
Shinkansen 1 station experience
Kenrokuen Garden
Mt. Fuji 5th Station (if weather permitted)
Free WIFI selama perjalanan

OTHER INFO
Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 20 orang dewasa / group.
Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka sebesar IDR 5,000,000 / peserta (non refundable), dan pembayaran uang muka hanya
menjamin keikut-sertaan dalam paket tour pilihan Anda.
Bila ada pembatalan dari pihak tamu, maka uang muka tidak dapat dikembalikan dan akan dianggap hangus.*
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:
15 – 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 50% dari harga tour.
7 – 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 80% dari harga tour.
Kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga tour.
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 ATS. Dalam hal ini ATS tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau uang atas service yang sudah dibayarkan
yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
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: Kecelakaan Diri, Biaya Medis, Evakuasi Medis Darurat / Repatriasi Jenazah,
Kunjungan Kerabat, Penjagaan Anak, Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi, Penundaan Penerbangan. Note*: Syarat dan ketentuan sesuai
dengan isi Polis ACA Asuransi New Travel Safe Bundling Group ATS VACATIONS.
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.
Bagi pendaftar yang berusia 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.
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