
 

  

 

 

 

 

DAY 01: JAKARTA – xSHANGHAI       

MU 5070 CGK-PVG 23.45 – 06.55+1 

Pada hari yang ditentukan para peserta berkumpul di Bandara Soekarno- Hatta, untuk 

bersama-sama memulai perjalanan. Transit di kota Shanghai, China. Bermalam di pesawat.  

 

DAY 02: xSHANGHAI – OSAKA     

MU 747 PVG – KIX 12.15 – 15.40 

Penerbangan lanjutan menuju Osaka. setibanya Anda akan diantar bebelanja dan makan malam 

(dengan biaya pribadi) di Shinsaibashi Area / Dotonburi atau berfoto dengan Glico Man Sign Board 

yang sangat terkenal. Setelah itu menuju hotel untuk bermalam. 

Hotel : Shinsaibashi Grand Hotel atau setaraf 

 

DAY 03: OSAKA – NARA – KYOTO     (MP/MS/MM)       

Setelah makan pagi, photostop di Osaka Castle. Setelah itu menuju kota Nara yang terkenal 

sebagai “Kota Rusa”. Setibanya, mengunjungi Nara Park dan Todai-Ji Temple (photostop only). 

Setelah itu menuju kota Kyoto, mengunjungi Fushimi Inari Temple yang di dalamnya terdapat ribuan 

tori khas Jepang.  

Hotel : Henna Hotel Kyoto Hachikoguchi atau setaraf 

 

DAY 04: KYOTO – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA (MP/MS/MM) 

Acara hari ini anda akan di ajak mengunjungi Kiyomizu Dera, salah satu kuil Buddha tertua yang 

ada di jepang dan telah terdaftar dalam UNESCO World Heritage, disini anda juga berkesempatan 

untuk melihat keindangan bunga Sakura (tergantung kondisi iklim dan cuaca setempat). Lalu, 

mengunjungi hutan bambu rindang Arashiyama Bamboo Groves. Setelah itu anda akan menuju 

Shirakawago yang merupakan salah satu desa bersejarah di Jepang, desa ini terkenal dengan 

rumah traditional Gassho Zukuri, rumah dengan atap unik yang melambangkan tangan orang yang 

sedang berdoa. Setelah itu mengungjungi Takayama Old Town.  

Hotel : Hotaka Yama no Hotel atau setaraf 

 

DAY 05: TAKAYAMA – FUJI      (MP/MS/MM) 

Hari ini Anda menuju Mt. Fuji yang merupakan gunung tertinggi di jepang. Anda akan diajak 

melihat pemandangan gunung Fuji dari Oshino Hakai, desa yang terkenal  dengan mata air dari 

Gunung Fuji, lalu dilanjutkan photostop di Oishi Park dan bila cuaca memungkinkan anda dapat 

naik sampai stasiun ke 5 dengan ketinggian 2200 meter. 

Hotel : SUNPLAZA Fujiyamanaka Hotel atau setaraf 

 

DAY 06: FUJI – TOKYO       (MP/MS/MM) 

Pagi ini anda akan di antar menuju Lake Ashi Cruise dan Owakudani Valley (include cable car). 

Setelah itu, Anda dapat bebas berbelanja dengan Gotemba Premium Outlet dimana Anda dapat 

membeli berbagai produk dari brand ternama dengan harga diskon yang menarik. Setelah itu, 

menuju kota Tokyo untuk bermalam. 

Hotel : Tmark Hotel Tokyo Omori atau setaraf 

 

 



 
 

DAY 07: TOKYO          (MP/MS/MM)    

Hari ini Anda akan diajak mengunjungi Asakusa Kannon Temple, yang  merupakan salah satu kuil 

terkenal dan banyak dikunjungi wisatawan mancanegara maupun dalam negeri, Nakamise Street 

yang terdapat banyak toko-toko kecil yang menjual berbagai macam barang khas Jepang, 

Photostop di Tokyo Sky Tree Tower yang merupakan menara tertinggi di dunia saat ini, Shinjuku 

Kabukicho dan berbelanja di Takeshita Street. 

 

DAY 08 : TOKYO – xSHANGHAI    MU 576 HND–PVG 08.40–10.40 

      SHANGHAI – JAKARTA     MU 5069 PVG–CGK 17.15–22.45 

Setelah makan pagi, Anda akan diantar menuju bandara untuk penerbangan kembali menuju 

Jakarta. Dengan demikian selesai sudah perjalanan anda. Terima kasih atas partisipasi dan 

kebersamaan Anda, Sampai jumpa dalam acara jalan-jalan lainnya. (MP)  

 

Note: Acara perjalanan diatas adalah sebagai panduan saja, sehingga urutannya dapat berubah 

tergantung keadaan setempat, misalnya keadaan cuaca, lalu lintas, hari libur. 

 

BIAYA & KONDISI 
 

Departure 
Adult & Child 

Twin/Extra Bed 

Child  

No Bed 

(max 8tahun) 

Infant 
Single 

Supplement 

08 Apr Rp. 23.990.000 Rp. 21.990.000 Rp. 6.500.000 Rp. 4.500.000 

*harga tour  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/Perpanjangam waktu perjalanan akan dikenakan biaya sesuai dengan 

kondisi airlines yang bersangkutan 

 

BIAYA TERMASUK : 
1. Ticket pesawat udara p.p. kelas ekonomi (non-endorsable, non-refundable & non-reroutable 

berdasarkan harga group  dengan pesawat  China Eastern. 

2. Bagasi  1 pcs (hanya boleh 1 koper/orang) dengan berat maksimum sebesar 20kg sesuai 

dengan peraturan maskapai penerbangan yang digunakan. 

3. Airport Tax international 

4. Penginapan di hotel berdasarkan minimal 2 (dua) orang dalam 1 kamar (twin sharing). jika 

menginginkan sekamar sendiri maka dikenakan biaya Single Supplement. 

5. Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum dalam acara perjalanan. (MP – 

Makan Pagi; MS – Makan Siang; MM – Makan Malam). 

6. Asuransi Perjalanan GROUP (usia tertanggung maximal dibawah 65 tahun). 

 

BIAYA TIDAK TERMASUK : 
1. Asuransi perjalanan individu 

2. Tips untuk Lokal Guide, Tour Leader & Pengemudi sebesar Rp 700.000 (dibayarkan di Jakarta) 

3. Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa, entry permit, dll. 

4. Visa Jepang 

5. Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service, laundry, mini bar, tambahan makanan 

dan minuman serta pengeluaran lainnya. 

6. Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan. 

 



 
 

7. Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 20 kg), Biaya bea masuk yang 

dikenakan oleh duane di Jakarta maupun di negara yang dikunjungi. 

8. Biaya Single Supplement. 

9. Tips untuk Pelayan restoran, dan Porter (jika ada) di Hotel dan Bandara. 

10. Traveling bag bagi setiap peserta. 

11. PPN 1% 

 

TERM & CONDITION : 
1. HARGA BERDASARAKAN MINIMAL 20 PESERTA DEWASA + 01 TOUR LEADER 

2. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per 

peserta IDR 8.000.000 + Biaya Visa (jika ada). 

3. Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat 

berubah sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan. 

4. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan 

dokumen sesuai jadwal dan ketentuan dari pihak Kedutaan, dan biaya visa tetap harus 

dilunasi walaupun visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan. 

5. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang 

tercantum di bagian harga tersebut di atas. 

6. Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan 

hotel di masing-masing kota / negara. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang 

dikunjungi sedang berlangsung pameran / konferensi, atau hotel yang ditawarkan sedang 

penuh, maka akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat. 

7. Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, 

gangguan, keterlambatan sarana angkutan/transportasi, bencana alam dll) yang dapat 

memengaruhi acara tour akan dirubah dan bersifat non-refundable (tidak dapat 

dikembalikan). Dan Biaya Tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang 

disebabkan oleh Force Majeur. 

8. Pelunasan biaya tour paling lambat 24 hari sebelum tanggal keberangkatan. 

9. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan. 

10. Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan 

akan dikenakan biaya pembatalan, sbb : 

1. setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable) 

2. kurang dari 24 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour 

11. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami 

dan menerima syarat & kondisi di atas. 

 

 
 

 


