
 

 

SAKURA BLOSSOM WITH SHIBAZAKURA FESTIVAL 
6N8D + JAPAN RAIL EXPERIENCE 15-22 April 2017 

By GARUDA INDONESIA 
 
Hari 1 : JAKARTA – NARITA ( 15 APRIL 2017 ) 
 
Berkumpul di Bandara Soekarno Hatta 3 Jam sebelum keberangkatan 20:00 WIB ke Bandara 
Narita, transit di Denpasar Bali menggunakan Garuda Indonesia (FLIGHT: GA 412 15 APR 
CGKDPS 20:00-22:55) dan (FLIGHT: GA 880 16 APR DPSNRT 00:55-08:50) 
 
Hari 2 : TOKYO – CITY TOUR ( 16 APRIL 2017 ) 
 
Tiba di Narita International Airport, kemudian perjalanan menuju kota Tokyo untuk city tour. 
Mengunjungi Tokyo Skytree untuk berfoto, menara ini telah menjadi menara tertinggi di dunia 
melampaui Menara Canton di Guangzhou. Setelah itu dilanjutkan menuju restaurant halal sushi 
untuk makan siang. Setelah makan siang, kemudian dilanjutkan mengunjungi DonkiHowte dan 
Asakusa Sparkle untuk shopping. Selesai shopping, perjalanan dilanjutkan menuju Asakusa Area, 
kawasan ini sangat cocok untuk berfoto, Tokyo Asakusa merupakan sebuah bangunan kuil 
Buddha yang didedikasikan untuk berbagai macam festival. Setelah puas, perjalanan dilanjutkan 
menuju Tokyo Camii (Masjid Tokyo) untuk shalat dan beristirahat. Setelah itu, perjalanan 
dilanjutkan untuk makan malam di Halal Yakiniku restaurant dan check in hotel untuk beristirahat. 
Hotel : Day Nice  Hotel Setaraf * 3,5 setaraf  
Makan Siang : Halal Sushi | Makan Malam : Local Restaurant (Halal) 
 
Hari 3 : FULL DAY TOKYO TRADITIONAL CITY TOUR ( 17 APRIL 2017 ) 
 
Setelah makan pagi perjalanan menuju pusat kota Tokyo unutk city tour, terdapat banyak tempat 
yang dapat dikunjungi, yaitu seperti Tokyo Station yang merupakan stasiun kedua terbesar di 
Tokyo setelah Shinjuku dan Yoyogi Park yang merupakan sebuah taman terbesar di Kota Tokyo. 
Setelah itu perjalanan dilanjutkan mengunjungi Shibuya untuk dapat bertemu dengan Hachiko. 
Kemudian perjalanan dilanjutkan untuk makan siang di restaurant halal. Setelah makan siang, 
perjalanan dilanjutkan menuju Masjid Yoyogi untuk shalat dan beristirahat, masjid yoyogi ini 
merupakan masjid terbesar di Tokyo. Setelah selesai, perjalanan dilanjutkan kembali mengunjungi 
Ginza dan free time. Kemudian makan malam dan kembali ke hotel untuk mengembalikan 
kebugaran. 
Hotel : Day Nice Hotel, Setaraf *3,5 setaraf  
Makan Pagi : Hotel | Makan Siang : Local Restaurant | Makan Malam : Local Restaurant (Halal) 
 
Hari 4 : FULL DAY MT.FUJI TOUR JAPAN ( 18 APRIL 2017 ) 
 
Setelah makan pagi dan check out dari hotel, perjalanan dilanjutkan menuju Gunung Fuji (hanya 
sampai stasiun 5), kemudian shopping di kawasan Gotemba Premium Outlet. Kemudian di 
lanjutkan menuju Syaria Hotel untuk makan siang, disempatkan untuk shalat dan beristirahat 
sejenak. Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju Taman Shibazakura, di tempat ini dapat 
menikmati festival shibazakura, kurang lebih 800.000 bunga Shibazakura (bunga Pink Moss atau 
bunga Phloxes) yang sedang mekar. Kemudian, mengunjungi Gotemba Outlet Mall untuk 
shopping. Setelah itu perjalanan dilanjutkan ke Hamamatsu dengan menggunakan Shinkansen 
yang merupakan jalur kereta api cepat jepang untuk menuju Gifu-Hashima. Kemudian makan 
malam dan check in hotel. 
Hotel : Hotel Koyo, Setaraf *3,5 setaraf 
Makan Pagi : Hotel | Makan Siang : Local Restaurant | Makan Malam : Local Restaurant (Halal) 
 
 



 

 

 

Hari 5 : FULL DAY KYOTO TOUR JAPAN ( 19 APRIL 2017 ) 
 
Setelah makan pagi dan check out dari hotel, perjalanan hari ini dilanjutkan ke Kota Kyoto. 
Kemudian mengunjungi Kyomizu Temple yang merupakan kastil paling terkenal di Jepang 
terutama pada musim sakura, setelah itu kita mengunjungi Ashiyama Bamboo Grove, tempat ini 
sangat sejuk karena dibaluti oleh bambu hijau di sepanjang perjalanannya. Setelah itu makan 
siang di restaurant halal jepang. Kemudian shalat di Masjid Kyoto. Perjalanan selanjutnya menuju 
Inari Jinja dan diakhiri dengan berbelanja di kawasan Gion street, disini tempat berbelanja 
tradisional khas kyoto, kita dapat berjumpa dengan orang yang memakai pakaian khas jepang 
seperti kimono. Kemudian makan malam dan kembali ke hotel untuk check in dan mengembalikan 
kebugaran. 
Hotel : Sakura Garden Hotel *3.5 setaraf 
Makan Pagi : Hotel | Makan Siang : Local Restaurant | Makan Malam : Local Restaurant (Halal) 
 
Hari 6 : FULL DAY KYOTO TOUR JAPAN ( 20 APRIL 2017 ) 
 
Setelah makan pagi, perjalanan hari ini mengunjungi Kobe. Mengunjungi Kobe port, Masjid Kobe 
(mesjid tertua di Japan setelah Tokyo camii). Setelah itu, makan siang di restaurant halal. 
Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Osaka dan free time berbelanja di kawasan Shinsaibashi 
& Dotonbori sebuah tempat berbelanja modern yang menjual beraneka ragam makan baik seafood 
maupun makanan khas jepang, di tengah-tengah terdapat sungai kecil yang menambah 
kecantikan tempat berbelanja ini ketika dimalam hari. Kemudian makan malam dan kembali ke 
hotel untuk mengembalikan kebugaran. 
Hotel : Sakura Garden Hotel *3,5 setaraf 
Makan Pagi : Hotel | Makan Siang : Local Restaurant | Makan Malam : Local Restaurant (Halal) 
 
Hari 7 : FULL FREE DAY ( 21 APRIL 2017 ) 
 
Setelah makan pagi di, aktivitas bebas. Anda dapat melanjutkan berbelanja di Shinsaibasi dan 
Dotonburi Area. (tidak ada guide dan transportasi).  
Hotel : Sakura Garden Hotel : * 3.5 Setaraf 
Makan Pagi : Hotel   
 
Hari 8 : FULL FREE DAY ( 22 APRIL 2017 ) 
 
Setelah makan pagi, persiapan untuk kembali ke tanah air menggunakan Garuda Indonesia dari 
Kansai International Airport penerbangan pukul 11:00 waktu Japan (FLIGHT: GA 883 22 APR 
KIXDPS 10:50-16:50, DPSCGK GA 417 18:20-19:10). 
 

 

Paket Wisata Muslim : Japan 

IDR 28.500.000/pax 
 
*Perjalanan ini dimulai tanggal 15 April 2017 – 22 April 2017. Dalam Perjalanan ini 
kita akan mengunjungi tempat-tempat populer di Jepang serta menyaksikan 
Shibazakura Festival. 

 
 
 
 



 

 

 
 
TERM & CONDITION 

 

HARGA TOUR TERMASUK  

 Tiket pesawat pp (kelas ekonomi) menggunakan GARUDA INDONESIA  

 Asuransi Perjalanan  selama di Japan  

 WI-FI selama perjalanan di Bis  

 Makan sesuai akomodasi 

 Tiket Masuk Tempat wisata + SHIBAZAKURA FESTIVAL 

 Tiket Bullet Train Shinkansen  One Way Gifu- Hashima 

 Passport Jepang untuk tamu yang memiliki KTP di Jabodetabek dan sekitarnya dan 

Jawa Tengah. 

 Tips Guide/TL  dan Driver. 

 Airport Handling di Bandara Soekarno - Hatta 

 Merchandice Travel Bag Xclusive dari Dream Tours & Travel 

 

HARGA TOUR TIDAK TERMASUK  

 Pengeluaran pribadi seperti mini bar, room service, telephone internasional, laundry, 

tambahan makanan dan obat-obatan pribadi  

 Tambahan biaya tour diluar program tour  

 Tiket tambahan dari dan ke Jakarta. 

 Kelebihan bagasi diluar yang ditetapkan oleh airlines  

 Pajak dari imigrasi Indonesia jika di bebankan  
 

Pendaftaran & Persyaratan Passport Jepang. 

- Paspor dengan masa berlaku tidak kurang dari 8 Bulan sebelum Jadwal Keberangkatan.  
- Pas Foto 3.5 X 4.5 Berwarna background Putih dengan focus wajah 80% sebanyak 2 (dua) 
lembar  
- F.C KTP & F.C Akte Lahir untuk Peserta Anak  
- F.C Kartu Keluarga dan F.C Buku Nikah bagi Suami Istri  
- Pendaftaran disertai dengan Deposit minimum IDR 5.000.000, dengan pelunasan biaya paket 
maksimal 2 (dua) minggu sebelum Jadwal Keberangkatan  
- Surat sponsor dari perusahaan  
- Rek 3 bulan terakhir  
- Surat keterangan sekolah/universitas atau kartu pelajar copy. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN  

 Pendaftaran harus disertai dengan uang muka (DP) sebesar Rp 5.000.000/Orang 

(NON REFUNDABLE)  

 Pendaftaran yang dilakukan 30 hari sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan 

uang muka sebesar 50% dari total biaya tour atau Minimal Rp 5.000.000/Orang.  

 Pelunasan harus dilakukan selambatnya 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.  

 Apabila Visa ditolak oleh pihak kedutaan bersangkutan maka biaya pembuatan visa 

dan pembatalan tour tetap harus dibayarkan. 

 LG dan copy passport peserta tour harus dikirimkan Maksimal 3 hari setelah 

dilakukan pendaftaran.  

 Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah 

memahami dan menerima Syarat & Kondisi Paket Konsorsium.  

 Pendaftaran atau Pembatalan harus dilakukan melalui e-mail atau hardcopy.  

 Tiket pesawat udara tidak ada nilai refund.  

 Bagi peserta Tour (termasuk yang sakit, force majors, deportasi dan sebagainya) yang 

melakukan perubahan atau pembatalan sebagian dari acara yang telah ditentukan, 

maka tidak dapat menuntut pengembalian atau service yang belum/tidak digunakan. 
 

SYARAT DAN KONDISI TOUR HARGA TOUR  

 Biaya tour, airport Tax Internasional, Fuel Surcharge dan asuransi perjalanan pribadi 

dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum 

keberangkatan.  

 Pihak Travel berhak menagih selisih harga tour dll. ( jika terjadi perubahan nilai tukar 

valuta asing atau kenaikan tarif pesawat udara yang mempengaruhi harga tour). 

 Perubahan biaya tour ini berlaku pula bagi peserta tour yang telah melunasi biaya tour 

namun belum berangkat. 
 

TERM & CONDITION  

 Transportasi selama perjalanan  

 Guide berbahasa Indonesia  

 Tiket masuk tempat wisata sesuai program tour  
 
ACARA PERJALANAN  

 Travel agent berhak merubah tanggal / jadwal keberangkatan, memutar rute 

perjalanan sewaktu-waktu. Semua dilakukan semata mata demi kelancaran 

pelaksanaan tour.  

 Acara Tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai 

dengan peraturan pihak penerbangan dan tempat wisata setempat.  

 Dalam keadaan force majeur / terpaksa / tidak teratasi karena bencana alam, 

kerusuhan, dll, rencana perjalanan dapat dirubah baik susunan maupun jadwalnya 

serta tanggal keberangkatan, hotel dan transportasi tanpa pemberitahuan terlebih 

dahulu. Dalam hal ini tidak ada pengembalian uang atas service yang tidak digunakan.  
 

 

 

 



 

 

 

LAIN-LAIN  
Travel agent  tidak bertanggung jawab atas :  

 Kecelakaan, kehilangan koper dan keterlambatan tibanya koper oleh pihak maskapai 

penerbangan, hotel-hotel dan alat pengangkutan lainnya. Bilamana kehilangan koper 

terjadi di luar pihak-pihak diatas, maka standard penggantian atau kompensasi akan 

berdasarkan ketentuan maskapai penerbangan international yang dipergunakan.  

 Kehilangan barang, penahanan, titipan barang di airport maupun di Hotel.  

 Biaya yang bersangkutan dengan karantina, pemogokan, force major, typhoon, banjir, 

kerusuhan dan bencana alam lainnya.  

 Keterlambatan, gangguan dan kegagalan dari pihak transportasi sehingga tidak dapat 

berangkat / tiba di tempat tujuan pada hari atau waktu yang telah ditentukan.  

 Perhentian atau perubahan pada transit.  

 Dan sebab-sebab lainnya diluar kemampuan kami.  

 Peserta tour yang sedang hamil diharuskan membawa atau melampirkan surat 

keterangan dokter.  

 Tour Leader berhak meminta peserta tour keluar dari rombongan ( group ) apabila 

peserta tersebut mencoba membuat kerusuhan / pengacauan terhadap rombongan atau 

dianggap dapat merugikan negara yang di kunjungi. Dalam hal ini peserta tersebut 

harus mengatur perjalanan selanjutnya sendiri, dan tidak dapat menuntut 

pengembalian dalam bentuk apapun atas service yang belum atau tidak digunakan.  

 Validity passport Minimal 8 bulan dari tanggal kedatangan kembali ke tanah air. 
 
 
 
 


