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7 ～10 Nov 16.700. 000 19.900. 000 14.300.000 14.300. 000 10.700. 000 

9 ～12 Dec 16.700. 000 19.900. 000 14.300.000 14.300. 000 10.700. 000 

24 ～ 27 J an 16.700. 000 19.900. 000 14.300. 000 14.300. 000 10.700. 000 

13 ～ 16 Feb 16.700. 000 19.900. 000 14.300. 000 14.300. 000 10.700. 000 

12 ～ 15 Mar 16.700. 000 19.900. 000 14.300. 000 14.300. 000 10.700. 000 

Dal am mata uang IDR – Indonesian Rupi ah rates ／Harga mi nimal 15 P es erta Dewasa 

 
Ha r i –❶ Jakart a ✈ Bandara  Int ernasion al Han ed a（ To kyo ） – TO KYO Cit y T ou r B L D 

Program Berkumpul 2 jam s ebel umny a di B andara Internasional  J akarta （ Soekarno – X X X 

 Hatta）sebelum keberangkatan ke Jepang.    

 Selamat datang di Kota TOKYO ! Disini, tradisi dari berabad -abad lalu    

 berdampingan dengan elemen budaya perkotaan terkini yang terus bergerak    

 memancarkan semangat dan energi spesial nya sendiri.    

 Tour di mulai dengan menunjungi : Sensoji Temple biasa disebut juga dengan    

 Asakus a Templ e, l alu berbel anj a di Nakamise Street . B uat k amu y ang pahl awan    

 super favoritnya adalah Wolveri ne, pasti tahu film spin off dari seri X -MEN ini    

 memang kebanyakan mengambil lokasi syuting di Jepang. Adegan dimana    

 Wolverin e melawan para y akuz a di pemak aman di f i lmkan di Ku il Z ojo ji di Mi nato.    

 Di kuil  i ni Menara Toky o bisa ter l ihat  bes ar di l atar belak ang. Dan W elcome to one    

 of Tokyo’s s trangest tourist attrac tions, Giant GUNDAM Robot !    

Penerbangan PR– 536 CGK – MNL 0115 –0625    

 PR– 422 MNL–  HND 0855 –1400    

Akomodasi New O tani Inn Tokyo 《www. newotani.c o.j p/i nntokyo 》   or simil ar cl ass 
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Ha r i –❷ TOKYO – OSHINO HAKKAI – OISHI PARK – LAKE KAWAGUCHI – TOKYO B L D 

Prog ram Gunung Fuji adalah gunung tertinggi di Jepang, terletak di perbatasan Prefek tur 
Shizuoka dan Yamanas hi. Jika cuaca memungkinkan anda akan kami antar untuk 
mengunjungi Fuji Subaru Line 5th Station, ini adalah titik obeservasi paling populer 
untuk menikmati keindahan GUNUNG FUJI dari jarak dekat （ Atau Pilihan lain 
pengganti MT Fuji adalah OSHINO HAKKAI ）. Selanjutnya perjalanan menuju Oishi 

 X X 

 Park, taman yang terletak tak jauh dari Danau Kawaguchi yang merupakan satu dari 
lima danau paling indah di Gunung Fuji. Dari Oishi Park sendiri kita bisa menyaksikan 
indahnya pemandangan Gunung Fuji dan Danau Kawaguchi secara bersamaan. 

   

Akomodas i  New Otani Inn Tokyo 《www. newotani.c o.j p/i nntokyo 》   or similar class    

 
 

Ha r i –❸ TOKYO City Tour B L D 

Program Nezu Sh rin e adalah s ebuah k uil  yang memi l ik i  sejarah  panjang.  Tempat  peri  badatan 

yang s udah berusia  1900 tahun ini adal  ah tempat  untuk mendoak an dewa -dewa y ang 

munc ul dal am mitos Jepang. Sel anjutny a A nda berkes empatan berbelanj  a di 

SHIBUYA merupak an area y ang sangat p opuler di kalangan anak muda. Lalu 

menik mati pemandangan Tokyo dari To kyo Met rop olit an Go vernment Bu ilding 

Menik mati. Tidak k etinggal  an untuk berbelanja di SHINJUKU . 

 X X 

Akomodasi New O tani Inn Tokyo 《www. newotani.c o.j p/i nntokyo 》   or simil ar cl ass 

 

Ha r i –❹ TOKYO – Bandara Internasional HANEDA B L D 

Program Setelah sarapan pagi, Anda berk es empatan keli l ing Toky o dengan pengaturan 

sendiri . 

 X X 

 Kembal i  ke Lobby Hotel untuk meeting P oint dan A nda ak an k ami di antar menuju 

Bandara Internasi  onal Haneda untuk k embali  k e Tanah Ai r. Teri ma kasi h atas 

part is ipasinya dan sampai bertemu di dalam program lainnya. 

   

Penerbangan PR– 421 HND – MNL 15.20 – 19.30    

 PR– 535 MNL– CGK 21.00 – 00.20+1    
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BIAYA TOUR TERMASUK 

⎯ Tik et Pes awat Internasional  kel as ekonomi CGK – Trans i t–KIX／／HND – Transi t– CGK

【Dapat berubah sewaktu waktu dan jika terdapat k enaikan akan dibebank an ke Peserta 

】 

⎯ Akomodasi  hotel berdas ark an 1 k amar berdua 【Twi n 】／bert iga【Twin+Extra 

Bed 】 *j ika memungki  nkan 

⎯ Tour sesuai program. 

⎯ Tiket masuk Objek Wisata sesuai program. 

⎯ Transportasi  P riv ate dan P emandu Wisata berbahasa Indonesia ses uai program. 

Pemak aian 10. 00 – 18. 00 

⎯ Tour Leader dari J akarta y ang dis edi akan ol eh P T. Fuji  Internasional  Abadi. 

⎯ Bagasi 20～ 23k g／ peserta s esuai ketentuan Ai rl ines . 

⎯ Airport tax dan Fuel s urc harge 【Dapat berubah– ubah tanpa pemberi  tahuan 

sebelumnya 】 

 

BIAYA TAMBAHAN 

⎯ Ti ppi ng untuk P emandu Wisata dan Supi r sebes ar IDR 270. 000 atau ￥ 2. 000 

per P eserta 

⎯ Tipping untuk Tour Leader sebesar IDR 290.000 atau $20 per P eserta 

⎯ Visa Single Entry sebesar IDR 650. 000 

 
BIAYA T OUR T IDAK TERMASUK 

⎯ Biaya pengeluaran pribadi sepert i : laundry, minibar, telpon, dll 

⎯ Biaya Tour tambahan 

⎯ Asuransi  pribadi 

⎯ Biaya kelebihan bagasi 

⎯ Mak an si ang dan makan malam s el ama tour berl angs ung 

 
CAT ATAN PENTING 

Perhi tungan harga pak et tour dapat berubah sewak tu -wak tu dengan ／ tanpa 
pember i tahuan  ter leb ih  dahulu,  dises uaik  an si tuas i dan k ondis i  apabi l  a ter jadi  
kenaikan harga hotel ,  t rans por tas i  dan l ain s ebagai  nya pada saat reserv  asi dibuat .  

 

 

 

 



 

  

AVALINDO VACATION 
“ The Great Journey Start Here “ 

4 

www.avalindovacation.com 

 

 

 

SYARAT & KETENTUAN 

• Penawaran Harga Paket Discovery Tokyo ini tidak berlaku dalam hubungannya 
dengan hari besar, seperti lebaran, Natal, Akhir Tahun, dan hari khusus lainnya. 

• Force Majeure adalah kondisi dimana pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan 
akibat dari terjadinya suatu kejadian yang tidak mampu diatasi oleh pihak Avalindo 
Vacation Travel (bencana alam, cuaca buruk, kerusuhan, sabotase, peraturan 
pemerintah, dll). Pada kondisi ini, maka perlu adanya pembicaraan kembali antara 
kedua belah pihak. 

Kebijakan Reservation 

1. Semua pemesanan yang dilakukan, dengan syarat melakukan pembayaran down 
payment baik dengan rekening pribadi atau perusahaan dan dikonfirmasi kepada 
Pihak kami. 

2. konfirmasi dari Anda harus diterima oleh Avalindo Vacation Travel paling lambat 2 
(dua) Bulan sebelum kedatangan kelompok. 

3. Batas akhir pemesanan, termasuk optional request, kedatangan dan waktu 
keberangkatan harus diterima oleh Avalindo Vacation Travel 1 (satu) Bulan sebelum 
kedatangan. 

4. Semua Pemesanan dapat dikonfirmasi hanya setelah memberikan konfirmasi dan 
membayar down payment. Avalindo Vacation Travel berhak untuk membatalkan 
pemesanan jika pembayaran down payment tidak dipenuhi. Dengan melakukan 
pembayaran down payment, berarti anda menerima semua syarat dan ketentuan. 

5. Avalindo Vacation Travel berhak untuk membatalkan Pemesanan jika persyaratan 
pembayaran tidak terpenuhi. 

Kebijakan Pembatalan 

1. 50% biaya dari total Harga Paket Discovery Tokyo : Jika pembatalan dilakukan secara 
sepihak oleh peserta. 

2. 100% biaya dari total Harga Paket Discovery Tokyo : Jika pembatalan dilakukan 
dalam waktu 7 Hari sebelum kedatangan peserta. 

3. kebijakan Pembatalan berlaku sebagaimana tercantum dalam trading terms standar 
kami. 

4. Dalam hal terjadi pembatalan, kami menyesal bahwa pembayaran down 
payment tidak akan dikembalikan dalam kondisi apapun. Setelah anda melakukan 
konfirmasi pembatalan, kami memiliki hak untuk menawarkan pemesanan untuk 
pelanggan lain yang relevan. 

 


