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HARI 01 : MEDAN   - SINGAPORE - TOKYO  
Berkumpul di Bandara International Airport , untuk keberangkatan Bersama sama menuju kota TOKYO. Bermalam di pesawat 
 
HARI 02 : TIBA TOKYO  ( MS MM )  
Setibanya peserta akan diajak mengunjungi . Shinjuku , setelah itu ke Asakusa cannon temple vihara Buddha kuno dan merupakan 
vihara penting yang tertua di Tokyo dan berbelanja souvenir sepuasnya di Nakamise shopping Street yang berada tepat di depan 
Asakusa cannon temple, melewati Tokyo Skytree, Odaiba Devercity Tokyo plaza untuk shopping , setelah itu makan malam Kembali 
ke hotel untuk istirahat 
 
HARI 03 : TOKYO – HAKONE - MOUNT FUJI ( MP MS MM ) 
Pagi hari ini setelah sarapan pagi, para rombongan diajak mengunjungi Taman Nasional Hakone dan kuil Hakone ,setelah itu 
mengunjungi ke Owakudani , Gotemba factory outlet yang terkenal di Tokyo, setelah itu ke Mt. Fuji check in hotel dan makan malam. 
 
HARI 04  : MT FUJI – NAGANO ( MP MS MM )  
Setelah sarapan pagi rombongan akan di bawa ke Mount fuji ( naik sampai station ke lima jika cuaca memungkinkan ),  dan Oshino 
Hakkai, setelah itu perjalanan di lanjutkan menuju Nagano . Bermalam di Nagano . 
 
HARI 05 : NAGANO – TAKAYAMA – GIFU  ( MP MS MM )  
Setelah sarapan pagi rombongan di bawa menuju Hida Takayama Kamisannoma-chi , Tempat terpelihara terbaik untuk bangunan 
tradisional jepang , setelah itu kungjungi ke Desa Bersejarah Shirakawa-go , adalah salah satu situs warisan dunia yang berada di jepang 
. setelah itu  makan malam dan kembali ke hotel . 
 
HARI 06 : GIFU – KYOTO - KOBE ( MP MS MM ) 
Pagi hari rombongan akan dibawa city tour Fushimi inari taisha  , ini adalah kuil Shinto yang berada di Fushimi-ku Kyoto, Kiyomizu 
temple – Nineizaka – Sanneizaka . Setelah itu  kunjungi ke kota Kobe , tiba di kobe , kunjungi ke Harbor kobe , Pelabuhan kobe 
sekarang menjadi salah satu dari tiga pelabuhan wisata utama di Jepang juga merupakan pelabuhan wisata yang penting . Setelah itu ke 
Harbor land,  setelah makan malam kembali ke hotel . 
 
HARI 07 :  KOBE – OSAKA - SINGAPORE ( MP MS MM ) 
Setelah sarapan pagi , rombongan akan dibawa ke Kobe Akashi – Kaikyo (photostop), Osaka castle untuk berphoto, Setelah itu ke 
ShinSaiBashi street , Dotombori yang terkenal di kota Osaka. Setelah makan malam transfer ke airport untuk penerbangan ke 
Singapore . bermalam di pesawat 
 
HARI 08 :   SINGAPORE – MEDAN     
Pagi hari tiba di Singapore dan dengan pesawat berikutnya kembali ke Medan dengan membawa sejuta kenangan indah.  
 
 
Minimum 15 orang berangkat 

 

 

 BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH     X 1000 

Tanggal 
keberangkatan 

Dewasa  
(Twin / Triple ) 

Anak - anak Single 
Supplement 

Visa Jepang 
Asuransi  

perjalanan TIPPING 
Half Twin No bed 

15  SEP, 06 
OCT 2022 

28.800 28.800 27.800 6.500 450 FREE 1.300 

Biaya tour termasuk : 
1. Akomodasi, menginap di hotel dengan ketentuan 2(dua) orang dalam satu 

kamar ( twin sharing). Jika menginginkan satu kamar sendiri akan dikenakan 
tambahan ( Single Supplement ). 

2. Tiket penerbangan Medan – Narita x Osaka - Medan 
3. MP – makan pagi, MS = Makan siang MM – Makan malam sesuai acara  
4. Transportasi dan acara tour sesuai jadwal acara tour 
5. Bagasi 20 kg per orang 
6. Asuransi perjalanan  
7. Guide Bahasa Mandarin 

Biaya tour tidak termasuk : 
1. Tour tambahan (optional) yang mungkin diadakan selama perjalanan 
2. Biaya single supplement bagi peserta yang menempati 1 kamar sendiri. 
3. Biaya pengeluaran pribadi seperti telp, mini bar dan lainnya 
4. Guide tips Rp.1.300.000 / orang ( Compulsory ) 
5. Visa Jepang Rp.450.000 / orang 
6. Biaya PCR test sebelum keberangkatan ( jika ada ) 
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