
GRP-ASIA-JAPAN THEME PARK SHIRAKAWAGO + TEAMLAB BORDERLESS BY NH DEP. 16 MAY 2020 (22 JAN)-8D7N

TOUR HIGHLIGHT:

** Tokyo Disneyland / Disneysea
** Universal Studio Osaka (“The wizzarding world of Harry Potter”)
** Kiyomizu Temple
** Gotemba Premium Outlet
** Mt. Fuji 5th station (if weather permitted)
** Fushimi Inari “1000 Tory”
** Teamlab Borderless – Digital Art Museum
** Shinsaibashi Shopping
** Free WIFI selama perjalanan

BONUS : TRAVEL INSURANCE
**Syarat dan ketentuan berlaku**

Hari 01:
16 MAY

JAKARTA – NARITA Dengan NH 836 / 06.15 – 15.50
NARITA
Berkumpul di Bandara International Soekarno Hatta untuk penerbangan menuju Tokyo. Setibanya di Tokyo, anda akan
diantar menuju hotel untuk beristirahat. (Makan Malam)
Akomodasi: Mystays Narita Hotel atau setaraf

Hari 02:
17 MAY

NARITA – TOKYO
Hari ini anda akan diantar mengunjungi Asakusa Kannon Temple yang merupakan salah satu kuil Buddha tertua di
Jepang, berbelanja di Nakamise Shopping Street dan bisa berfoto dengan latar belakang Tokyo Sky Tree sebuah
menara dengan ketinggian 634 m, dimana merupakan salah satu menara yang tertinggi di dunia pada saat ini. Kemudian,
Anda akan diantar menuju Odaiba. Anda diajak untuk mengunjungi Teamlab Borderless, world of artworks without
boundaries. Anda dapat menjelajahi karya seni tiga dimensi seluas 10.000 meter persegi yang sangat indah ini.
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Metropolitan Hotel atau setaraf

Hari 03:
18 MAY

TOKYO DISNEYLAND / DISNEYSEA
Hari ini Anda akan diajak mengunjungi theme park yang sudah tidak asing lagi bagi anak-anak maupun orang dewasa, yaitu
Disneyland / Disneysea dengan atraksi-atraksi yang menarik seperti Jungle Cruise, Pirates of The Caribbean, Big Thunder
Mountain, Haunted Mansion, Pooh's Hunny Hunt, Splash Mountain, Space Mountain, Micro Adventure, Buzz Lightyear's Astro
Blasters, dll. (Makan Pagi)
** Hari ini anda dapat memilih untuk mengunjungi Tokyo Disneyland atau Tokyo Disneysea.
Akomodasi: Metropolitan Hotel atau setaraf

Hari 04:
19 MAY

TOKYO – MT. FUJI – MATSUMOTO
Pagi ini anda akan diantar mengunjungi Gotemba Premium Outlet untuk bebas berbelanja. Gotemba premium outlet
adalah outlet terbesar di Jepang. Kemudian perjalanan anda dilanjutkan menuju Gunung Fuji (bila cuaca memungkinkan
dapat naik sampai stasiun ke 5 dengan ketinggian 2200 meter), untuk menikmati keindahan alam gunung tersebut. Sore
harinya, perjalanan dilanjutkan menuju kota Matsumoto untuk bermalam. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Matsumoto Marunouchi Hotel atau setaraf

Hari 05:
20 MAY

MATSUMOTO – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA – GIFU
Setelah makan pagi, anda akan diantar berfoto di Matsumoto Castle (photostop). Setelah itu, anda akan diantar menuju
SHIRAKAWAGO WORLD HERITAGE, rumah tradisional petani Jepang pada zaman dahulu yang sangat indah dan
merupakan salah satu warisan dari UNESCO. Perjalanan dilanjutkan menuju Takayama Sannomachi, kota peninggalan
pada zaman edo yang sangat terkenal dengan sake nya. Disana anda dapat merasakan kehangatan dan pemandangan kota
tua Jepang sambil menikmati berbagai jajanan khas salah satunya hida beef sushi yang sangat terkenal juga berbelanja
barang – barang khas area setempat. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Gifu Miyako Hotel atau setaraf

Hari 06:
21 MAY

GIFU – KYOTO – OSAKA
Hari ini perjalanan dilanjutkan menuju kota Kyoto, kota pusat kebudayaan Jepang, untuk mengunjungi Kiyomizu Temple
yang merupakan salah satu kuil Buddha tertua yang ada di Jepang dan telah terdaftar dalam UNESCO World Heritage.
Kemudian, anda akan diantar mengunjungi Fushimi Inari Shrine yang didalamnya terdapat ribuan tori khas Jepang.
Perjalanan dilanjutkan menuju kota Osaka. Setiba di Osaka, anda akan diantar menuju Shinsaibashi untuk bebas
berbelanja. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Osaka Dai Ichi Hotel atau setaraf

Hari 07:
22 MAY

Hari 08:
23 MAY

OSAKA UNIVERSAL STUDIOS
Pagi hari ini anda akan di ajak mengunjungi UNIVERSAL STUDIOS – menyaksikan tehnik-tehnik pembuatan film dan
menikmati berbagai atraksi seru seperti The Amazing Adventure Of Spider-Man: The Ride, Hollywood Dream: The Ride,
WaterWorld Show, The Terminator 2 (3D), Shrek's (4D) Adventure / Sesame Street - Movie Magic, E.T Adventure, Snoopy's
Playland, Jurassic Park, dll. Tak lupa juga anda dapat menikmati atraksi yang sangat terkenal yakni The wizzarding world of
Harry Potter. (Makan Pagi)
Akomodasi: Osaka Dai Ichi Hotel atau setaraf
ITAMI – HANEDA Dengan NH 986 / 07.05 – 08.15
HANEDA – JAKARTA Dengan NH 855 / 10.15 – 15.55
Hari ini anda akan diantar menuju bandara untuk penerbangan kembali ke tanah air via Haneda. (Makan Pagi)

Mulai Dari :

IDR

32,900,000
Termasuk Apt.Tax JKT +
Int’l & Fuel Surcharge
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BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH (IDR) : (X 1000)

NOTE :
** Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

BIAYA TAMBAHAN:
01. Single Supplement : IDR. 8.750.000/orang

02. Visa Japan
03. Tipping yang diwajibkan : (Pembayaran tips dilakukan di negara tujuan dengan mata uang setempat)

a. Tipping Tour Leader : IDR 30.000/orang/hari

b. Tipping Local Guide & Driver : IDR 70.000/orang/hari

Keberangkatan Airlines

Dewasa
Twin Sharing/

Triple
(dgn extra bed)

Anak dibawah
12 tahun
sekamar

dgn 01 dewasa

Anak dibawah
12 tahun

sekamar dgn 02
Dewasa

(dgn extra bed)

Anak dibawah
07 tahun sekamar
dgn 02 Dewasa

(tanpa extra bed)

PERIODE HIGH SEASON

MAY : 16 NH 32,900 31,900 31,900 29,900

Harga termasuk Airport Tax International /+ Fuel Surcharge
(All Nippon Airways : IDR. 2.200.000 – Update 22 Januari 2020)

HAL – HAL PERHATIAN:

1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 20 orang dewasa/group
2. Pendaftaran tour harus disertai dengan pembayaran uang muka sebesar Rp 5.000.000,- (per orang) dan biaya aplikasi

visanya.

3. ATS berhak membatalkan pendaftaran peserta tour yang belum membayar biaya aplikasi visa dan uang muka atau belum melunasi

biaya tour sesuai batas waktu yang telah ditentukan ATS.

4. Uang muka pendaftaran peserta tour tidak dapat dikembalikan bila peserta tour melakukan pembatalan secara sepihak.

5. Peserta yang melakukan pembatalan dikenakan denda dengan ketentuan:

a. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 30 - 20 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 50% dari harga tour.

b. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 19 - 10 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 80% dari harga tour.

c. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu kurang dari 10 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 100% dari harga tour.

6. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan, walaupun

pembayaran uang muka telah dilakukan.

7. Bila permohonan visa ditolak, sedangkan ticket pesawat sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan

sehubungan dengan batas waktu yang ditentukan perusahaan penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan

peserta tour tetap dikenakan denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi pihak terkait (Airlines, hotel dan Agen tour

diluar negeri)

8. Dalam hal terjadi keadaan force majeur/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam, dan lain-lain,
ATS berhak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta Tour, merubah rencana perjalanan, baik susunan maupun
jadwalnya, hal mana perubahan itu dilakukan demi kepentingan dan keamanan Peserta serta kelancaran perjalanan. Dalam hal ini
tidak ada pengembalian uang atas service yang tidak digunakan.

9. Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA Newtravelsafe, untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak terduga yang
mungkin terjadi selama perjalanan. Manfaat yang di jamin adalah : Kecelakaan Diri, Biaya Medis, Evakuasi Medis Darurat / Repatriasi,
Repatriasi Jenazah, Kunjung 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

10. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
11. Peserta Tour yang berusia diatas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau indera atau keterbatasan secara

mental, wajib didampingi oleh anggota keluarga atau saudara atau teman yang akan bertanggung jawab selama perjalanan tour.

Note: Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product ATS.


