9D KAWAZU SHIRAKAWAGO
2 Feb 2023 - 10 Feb 2023

See Itinerary Detail
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JAKARTA - SINGAPORE - NARITA ( SQ961 CGK-SIN 16.30-19.55 //
SQ638 SIN-NRT 23.55-07.30 )
Malam hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk
penerbangan menuju Narita dan melalui Singapore.

2

TOKYO
Pagi ini tiba di Tokyo. Setelah proses imigrasi dan klaim bagasi, Anda akan kami ajak city tour
dengan berfoto dengan latar belakang Tokyo Skytree yang merupakan menara tertinggi di
Jepang. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Asakusa Temple Kuil Sensoji tertua dan terramai di Tokyo dimana Anda juga bisa sambil berbelanja aneka souvenir menarik di Nakamise
Street. Setelah itu Anda akan diberikan waktu untuk berbelanja di Shibuya/Ginza.
Hotel : Loisir Hotel Shinagawa Seaside *4 atau Setaraf
Lunch: Local Restaurant
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TOKYO
Setelah makan pagi di Hotel, Anda akan diberikan waktu bebas untuk jalan–jalan menelusuri kota
Tokyo dengan kendaraan umum atau hanya sekedar wisata kuliner menarik.
Hotel : Loisir Hotel Shinagawa Seaside *4 atau Setaraf
Breakfast: Hotel
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TOKYO – KAWAZU – YAMANASHI AREA
Setelah makan pagi di Hotel, Anda akan kami ajak mengunjungi kota Kawazu untuk melihat
Sakura ( tergantung cuaca ). Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Gotemba Premium
Outlet untuk berbelanja sebelum bermalam di kota Yamanashi.
Hotel : Tominoko Hotel *4 atau Setaraf
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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YAMANASHI - MATSUMOTO
Setelah makan pagi di Hotel, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Kawaguchi. Dalam
perjalanan Anda akan mampir untuk berfoto dengan latar belakang Lake Kawaguchi dan Ooishi
Park. Setelah makan siang dilanjutkan dengan mengunjungi Oshino Hakkai salah satu objek
wisata yang terkenal di sekitar gunung Fuji yang termasuk dalam Mt.Fuji World Heritage Site
Asset. Bermalam di Matsumoto.
Hotel : Premier Hotel Cabin Matsumoto *4 atau Setaraf
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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MATSUMOTO – SHIRAKAWAGO - GIFU
Setelah makan pagi di Hotel, Anda akan kami ajak untuk mengunjungi kota Takayama yang
dijuluki dengan ”Little Kyoto” dimana Anda akan mengunjungi Takayama Old Town. Kemudian
dilanjutkan dengan kota Shirakawa untuk melihat rumah – rumah unik dengan atap jerami di
Desa Shirakawago yang ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO pada tahun 1995.
Bermalam di Gifu.
Hotel : Daiwa Roynet Hotel *4 atau Setaraf
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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GIFU – KYOTO - OSAKA
Setelah makan pagi di Hotel, Anda akan menuju kota Osaka. Dalam perjalanan Anda akan
mampir di kota Kyoto dimana Anda akan kami ajak untuk mengunjungi Kiyomizu Temple
salah satu kuil Buddha kuno yang dibangun di tahun 798. Kemudian dilanjutkan dengan
mengunjungi Fushimi Inari Temple Kuil Shinto dengan gerbang kuil (torii) berwarna merah
terang yang memutar ke arah Gunung Suci Inari. Setelah itu menuju Osaka untuk bermalam.
Hotel : Osaka Hinode Hotel *4 atau Setaraf
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant Dinner: Local Restaurant
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OSAKA – SINGAPORE ( SQ623 KIX-SIN 23.20–05.10 )
Setelah makan pagi di Hotel, check out Hotel. Kemudian Anda akan kami ajak city tour dengan
berfoto di Osaka Castle dan Umeda Sky Building salah satu bangunan tertinggi di Osaka
dengan dua menara yang saling terhubung. Anda juga akan kami berikan waktu berbelanja di
Shinsaibashi Dotonbori. Setelah berbelanja, Anda akan kami antar menuju Airport untuk
penerbangan kembali ke Jakarta melalui Singapore.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant

9

SINGAPORE – JAKARTA ( SQ950 SIN-CGK 06.50–07.35)
Hari ini tiba di Indonesia. Berakhirlah acara Tour kami, semoga perjalanan ini membawa kesan
manis untuk Anda dan semoga kita bertemu di kesempatan berikutnya.

Adult

Children
Single
Sp.

Twin

Triple

29,599,000

-

-

With Bed

Without
Bed

Infant

29,599,000

-

-
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-
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SYARAT DAN KETENTUAN
BIAYA TERMASUK
Tiket pesawat kelas ekonomi Jakarta – Incheon – Jakarta dengan SINGAPORE AIRLINES kondisi
tiket NONREFUND/NONENDORS/NOCHANGE/NOREROUTE.
Termasuk airport taxes (dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai
dengan kebijakan Airlines).
Bagasi pesawat 1pc dengan berat max 20kg; hand carry 1pc dengan berat max 7kg sesuai dengan
peraturan penerbangan.
Tiket masuk atraksi, akomodasi, makan dan local guide sesuai acara perjalanan yang telah
disebutkan di atas.
Asuransi Perjalanan (untuk peserta usia maksimum 65 tahun).
Tour Leader dari Jakarta.
Tipping untuk Tour Leader, Local Guide & Driver.
PPN 1,1%.
BIAYA TIDAK TERMASUK
Visa Jepang IDR 750.000.
Pengeluaran Pribadi seperti biaya kelebihan bagasi, laundry, pay movie, minibar, telepon dll.

Syarat Pendaftaran :
1. Pendaftaran peserta dengan deposit sebesar IDR 10.000.000 / orang + biaya visa (Non-Refundable
kecuali apabila group batal karena tidak memenuhi kuota).
2. Pelunasan pembayaran harus dilakukan paling lambat 21 hari sebelum tanggal keberangkatan
(walaupun visa masih dalam proses).
3. Biaya pembatalan adalah sebagai berikut:
Setelah pendaftaran – Deposit hangus 30-15 hari.
Sebelum keberangkatan – 50% dari biaya tour .
Kurang dari 14 hari sebelum keberangkatan – 100% dari biaya tour .
4. Pendaftaran akan dibatalkan secara otomatis apabila pelunasan belum dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan.
5. Apabila pengajuan visa ditolak oleh kedutaan, tamu dapat melampirkan visa rejection untuk
permintaan refund tiket pesawat & hotel. Nominal yang dikembalikan tergantung dari kebijakan
masing-masing airlines & hotel.
6. Acara perjalanan, biaya tour, airport taxes & fuel surcharge dapat berubah sewaktu-waktu dengan
atau tanpa pemberitahan sebelumnya disesuaikan dengan kondisi setempat, hotel, airlines dan kurs
yang berlaku.
Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan
menerima syarat & kondisi di atas. Syarat & Kondisi Tour selengkapnya berlaku sesuai dengan
yang tertera di dalam brosur program tour / website.

Telp : +62 (21) 21232488 / 99 | E-mail : sales@ayowisata.com

Page 4

