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HARGA PAKET WISATA 

Maskapai Tanggal Perjalanan Harga 

AirAsia 3 – 7 Agustus 2017d Rp 7.850.000 

*Harga dapat berubah sewaktu-waktu 

 

Harga Termasuk Harga Tidak Termasuk 

 Tiket pesawat PP + Makan di Pesawat   
(KL-Tokyo-KL) 

 Airport Tax & Fuel Surcharge 
 Akomodasi/penginapan 
 Acara Tour 
 Transportasi 
 Travel Mate 
 Souvenir 
 Sewa Wi-Fi (untuk 5 pendaftar pertama di 

setiap tanggalnya) 
*apabila router tersedia 

 Biaya pembuatan paspor dan visa 
 Tiket pesawat dari & ke KL 
 Makan & Kebutuhan pribadi lainnya 
 Tiket masuk wisata 
 Biaya kelebihan bagasi di Bandara 
 Asuransi perjalanan pribadi 
 Biaya sewa Wi-Fi untuk pendaftar ke-6 dst. 

(optional/tidak wajib, tergantung 
kesepakatan grup) 

 Optional Tour 

 

ITINERARY 

Hari 1: KL– TOKYO  

Jam penerbangan: 14.25-22.30 

Berkumpul di Bandara KLIA untuk menuju TOKYO bersama peserta tour lainnya untuk  

Sampai di Tokyo langsung menuju penginapan untuk Check-In. 

Pada malam harinya, acara bebas. Anda bisa mengeksplorasi di sekitar Penginapan. 
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Hari 2: EXPLORE TOKYO  

Destinasi pertama Anda akan dibawa menikmati kawasan AKIHABARA yang terkenal dengan 

dunia elektronik, anime, dan idol grupnya. Kita juga mengunjungi TEATER & CAFE AKB48 lhooo. 

Setelah itu menuju UENO PARK untuk menikmati musim panas di taman khas Jepang, di sana 

juga terdapat kuil dan jajanan Jepang. Kemudian menuju ASAKUSA yang terkenal dengan 

KAMINARIMON dan kuil-kuilnya. Destinasi terakhir Anda akan mengeksplor TOKYO SKY TREE 

dan nikmati keindahan kelap-kelip lampu malam Tokyo. 

Hari 3: DORAEMON/DISNEYLAND  

Destinasi pertama kita akan menuju MUSEUM FUJIKO F. FUJIO (RUMAHNYA DORAEMON) di 

Kota Kawasaki. Setelah itu kita akan menuju ke MUSEUM RAMEN di Kota Yokohama. 

Kemudian kita akan menuju ke area MINATO MIRAI di Yokohama untuk menikmati suasana 

malam di sana, bisa juga ke RED BRICK WAREHOUSE. 

 

Atau kalian bisa pilih: 

 

Optional Tour: 

Destinasi hari ini full akan mengeksplor TOKYO DISNEY LAND dan/atau TOKYO DISNEY SEA. 

Untuk optional tour ini tambah biaya lagi yaaa 

 

Hari 4: GUNUNG FUJI 

Destinasi pertama menuju pusat perkantoran Tokyo, SHINJUKU. Dari sana, Anda akan dibawa 

ke KAWAGUCHIKO dengan bus untuk melihat keindahan GUNUNG FUJI. Sore harinya kembali 

ke Tokyo, mampir dulu di kita mampir dulu ke HARAJUKU DAN KUIL MEIJI lalu lanjut ke 

SHIBUYA untuk merasakan dunia malam Tokyo yang KEREEEEEENNN BANGETTT, di Shibuya ini 

terdapat pula Patung Hachiko, hewan peliharaan yang setia dengan majikannya. Jika sempat, 

Anda akan dibawa ke One Piece Store atau Donquijote untuk berbelanja camilan. 

 

Hari 5: BACK TO KL 

Jam penerbangan: 23:45-05.50 

 

Sebelum ke Bandara Haneda dan kembali ke KL, kita jalan-jalan eksplore kembali Tokyo dengan 

mengunjungi Tokyo Tower bangunan yang menyerupai Menara Eifel, pemanasan sebelum ke 

Eifel beneran :D & kita akan ke P.Odaiba 
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SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU 

1. Pendaftaran harus disertai dengan uang muka minimum sebesar IDR 4.750.000 NON 

REFUNDABLE. 

2. Pendaftaran & Pelunasan harus dilakukan selambatnya H-30 sebelum keberangkatan (kami 

akan memprioritaskan yang langsung lunas karena seat terbatas). 

3. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta. Jika kurang dari 

minimum peserta, penyelenggara berhak melakukan penyesuaian harga tur. 

4. Travelmate sudah ada di KL h-1 hari sebelum keberangkatan. Kami sarankan seluruh 

peserta juga datang h-1 hari sebelum keberangkatan 

5. Apabila terjadi force majeur karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-

lain, Penyelenggara tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atas service yang 

sudah dibayarkan dan tidak digunakan dan biaya tur tidak termasuk biaya pengeluaran 

tambahan yang disebabkan oleh force majeur. 

6. Rencana perjalanan dapat berubah sesuai dengan kondisi & cuaca pada saat tur berlangsung. 

7. Router WIFI selalu dipegang oleh TravelMate. 

8. Untuk Pendaftaran silakan mengirimkan Foto Paspor, Uang Muka, Nomor Hp & Alamat Email 

ke Watsap/Line/Grup tertera 

9. Dengan membayar uang muka pendaftaran, Anda dianggap telah memahami dan menerima 

syarat & kondisi di atas. 

 

KETENTUAN UNTUK VISA 

1. Untuk visa kami bantu pengurusannya bagi yang di Jakarta. Untuk luar Jakarta kami bisikin 

triknya kok kami pandu tetepan. Syarat & Ketentuan mengajukan visa menyusul. Approve 

atau tidaknya visa tergantung pihak kedubes yaaa, bukan kami.  

2. Apabila visa tidak diapprove maka biaya tiket pesawat + penginapan + visa hangus. Sisa uang 

dikembalikan 

 

SEAT TERBATAS, APABILA SEAT INI HABIS, HARGA AKAN NAIK!!! BURUAN DP 

YAAAH 


