Disediakan waktu & tempat untuk sholat Dhuhur Jama Ashar
Makan Siang dan Malam Halal Food / Muslim Fiendly bukan hanya No Pork No Lard
HARI

PROGRAM / JADWAL PERJALANAN
JAKARTA – TOKYO (MOB)

HARI 01

Hari ini peserta berkumpul di terminal 2D Bandara Soekarno Hattan Tepat 3 Jam sebelum
keberangkatang untuk proses check in dan imigrasi. Kita akan berangkat menuju Tokyo, Japan.
Bermalam di Pesawat.
TOKYO FULLDAY TOUR (MS, MM)
Pagi ini tiba di Tokyo, setelah imigrasi Tokyo City tour mengunjungi Tokyo Sky Tree (Photo Stop

HARI 02

Only) yang merupakan menara tertinggi di Tokyo. Peserta juga akan mengunjungi Asakusa Kanon
Temple dan berbelanja di Nakamise Shopping Street. Setelah makan siang dilanjutkan wisata belanja
di GINZA. Makan malam dan menuju hotel untuk cek in dan istirahat.
TOKYO - KAWAGUCHI (MP, MS, MM)
Pagi ini, pagi ini peserta diajak untuk mengunjungi Odaiba – Di sana peserta dapat berfoto dengan mini
Liberty, Rainbow Bridge dan pemandangan lautan yang indah. Selanjutnya berkunjung ke Masjid Jami

HARI 03

untuk melaksankan sholat Jama Qoshor dhuhur ashar. Perjalanan dilanjutkan menuju Kawagunchi,
sebelumnya singgah di Shibuya. Setibanya di Kawaguchi, Check in hotel dan Istirahat. (jika situasi dan
kondisi memungkinkan), di mana peserta dapat mencoba pakaian tidur tradisional Jepang (Yukata) dan
mandi air panas khas Jepang (Onsen).
KAWAGUCHI - TOYOHASHI (MP, MS, MM)

HARI 04

Pagi ini, pagi ini peserta diajak mengunjungi MT. FUJI (level 5 – jika cuaca memungkinkan), dilanjutkan
dengan berbelanja di GOTEMBA PREMIUM OUTLET. Selanjutnya menuju TOYOHASHI untuk bermalam.
TOYOHASI – KYOTO - OSAKA (MP,MS,MM)

HARI 05

Pagi ini melanjutkan perjalanan menuju kota KYOTO. Setibanya di Kyoto mengunjungi Fushimi Inari
Shrine. Melanjutkan perjalanan menuju Osaka, mengunjugi Masjid Osaka. Malam hari wisata belanja di
Shinsaibashi. Chec in hotel dan Istirahat.
OSAKA - KANSAI – JAKARTA (MP)
Setelah makan pagi di hotel dilanjutkan check out hotel, peserta diantar menuju Airport untuk kembali

HARI 06

ke Jakarta dengan Garuda Indonesia via BALI. Diperkirakan pukul 19.15 WIB tiba di Jakarta. Usai sudah
perjalanan Japan Muslim Tour bersama VILLA Tours & Travel. Terima Kasih atas kepercayaan Anda.
Sampai jumpa di program lainnya.

HARGA PER ORANG dalam IDR / Sharing 1 Kamar Berdua / Bertiga bila peserta ganjil
Dewasa
Anak
Anak with
Anak (<6 Years)
Jadwal Keberangkatan
(Twin Share)
(Twin Share)
Extra Bed
No Bed
07, 16, 23, 28 SEPTEMBER 2019
05, 14, 21, 27 OKT 2019
04, 09, 16, 23, 30 NOV 2019

Rp. 22.950.000

Rp. 22.950.000

Rp. 22.950.000

Rp. 21.950.000

Rp. 34.950.000

Rp. 34.950.000

Rp. 34.950.000

Rp. 33.950.000

Rp. 36.950.000

Rp. 36.950.000

Rp. 36.950.000

Rp. 35.950.000

01, 07 DES 2019
11, 14, 16 DES 2019
19, 21, 22, 24, 26, 28 DES 2019
High Season End Year

Harga Termasuk :
 Tiket Jakarta – Japan PP (Promo Klas / GROUP KLASS No
change, non refundable, dan no extend) BY JAPAN
AIRLINES / ANA / GARUDA / SQ / CX / TG / MH / PR
 Bagasi Check in 20 - 46 Kg (sesuai aturan penerbangan)
 Akomodasi di Hotel Bintang 3* (Sekamar berdua / bertiga)
 4 X Makan Pagi di hotel + 4 x Makan Siang Halal Food /
Muslim Friendly
 3 X Makan Malam Halal Food / Muslim Friendly
 Transportasi & Tour sesuai dengan itinerary
 Travel Kits dari Villa Tours & Travel
 Lokal Guide Bahasa Indonesia
 Tour Leader dari Jakarta minimal 15 peserta

Harga Tidak Termasuk :






Visa kunjungan ke Jepang (Sgl Entry) Rp. 750.000/Pax
(non-refund) // Registrasi Visa Electric Rp. 320.000,Tip TL, Guide & Driver + Asuransi Rp. 680.000,Optional Tour
Pengeluaran Pribadi
Adjustment harga jika USD > 14.500

SYARAT & KONDISI :




















Reservasi Booking dengan Uang Muka Minimum Rp. 7.000.000 /pax (NON REFUNDABLE). Pendaftaran yang
dilakukan 30 hari sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan uang muka sebesar 50% dari total biaya tour
(berlaku untuk low & peak season).
Keberangkatan group minimal 20 orang, apabila peserta kurang dari jumlah minimal yang telah ditentukan maka
peserta bersedia dipindah ke tanggal keberangkatan berikutnya atau bersedia dikenakan biaya tambahan sesuai
jumlah peserta yang ada atau keberangkatan di CANCEL (FULL REFUND)
Bagi peserta yang menempati kamar triple (1 kamar 3 orang), kami tidak menjamin tamu akan mendapatkan 3 tempat
tidur yang terpisah, mengingat tempat tidur yang didapat tergantung dari kondisi hotel yang ada (bisa berupa 1 tempat
tidur / kasur saja (ondol) / sofa bed) dan peserta tidak mendapat pengurangan biaya.
Jika jumlah peserta ganjil atau peserta menginginkan 1 kamar untuk 1 orang maka akan dikenakan biaya tambahan
single supplemen Rp.6.000.000 (untuk sekamar sendiri)
Bagi peserta yang berusia di atas 70 Tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau keterbatasan secara
mental wajib didampingi oleh anggota keluarga, teman atau saudara yang akan bertanggung jawab selama
perjalanana.
Masa berlaku passport minimal 7 Bulan dari tanggal kepulangan / Tiba di Indonesia
Jadwal perjalanan / penerbangan / harga dapat berubah sewaktu-waktu bila ada perubahan yang disebabkan delay
penerbangan menyesuaikan kondisi di lapangan .
Pelunasan paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan (low season) dan 21 hari sebelum tanggal
keberangkatan (peak season) serta 1 (satu) Bulan dari tanggal keberangkatan (Seper Peak Season)
Jika terjadi Kenaikan Biaya Airport Tax sebelum pelunasan menjadi tanggungan peserta.
Pembatalan / Pindah Taggal / Ganti Paket akan dikenakan Biaya Pembatalan sebagai berikut :
- Setelah pendaftaran Uang muka (Deposit) Hangus
- Pembatalan setelah Deposit sampai dengan 30 Hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya pembatalan 50%
- Pembatalan Setelah Deposit sampai dengan 15 Hari Sebelum keberangkatan : 75 %
- Pembatalan Setelah Deposit sampai dengan 7 Hari Sebelum Keberangkatan : 100 %
Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour
dilakukan, walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan menyesuaikan kurs pada saat pelunasan.
Pembatalan karena bencana alam “ Force Majuer” sesuai kebijakan pihak airlines, hotel dan agent di luar negeri
Jadwal Tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa mengurangi isi dalam
acara tour tersebut.
Apabila permohonan visa di tolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena
keharusan sehubungan dengan tenggat waktu (time limit) 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 agent diluar negeri.
Apabila visa reject sebelum issued tiket : deposit kembalikan 50% dari total deposit dan biaya visa hangus
Apabila visa tidak diterima / reject setelah issued tiket (tiket sudah terbit ) :
- apabila visa reject 14 - 8 hari sebelum keberangkatan : uang visa hangus + uang tour hangus 80 % dari total harga tour
- apabila visa reject 7 hari sebelum keberangkatan : uang visa hangus + uang tour hangus 100 % ( refund tipping only )







Travel Agent berhak membatalkan secara sepihak apabila tamu belum melakukan pelunasan sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan dan deposit akan dianggap hangus (Pelunasan tidak dapat menunggu kepastian visa
terlebih dahulu).
Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, VILLA Tours & Travel berhak untuk Issued atau
menerbitkan tiket pesawat, kereta api dan transportasi lainnya, akomodasi, tiket masuk objek wisata tanpa melakukan
konfirmasi lisan maupun tertulis kepada pendaftar yang telah melakukan deposit.
Final Confirmation & Hal-hal yang harus diperhatikan, akan diberikan maksimal 3 hari sebelum keberangkatan.
TIDAK ADA PENGEMBALIAN UANG UNTUK PAKET PERJALANAN YANG DIBATALKAN ATAU DIUBAH ATAS
PERMINTAAN CUSTOMER
Dengan membayar deposit peserta mengerti dan meyetujui syarat & kondisi dari paket tour ini.

