
 

 

 

5 Days 3 Nights Clubmed Hokkaido Ski Tour By All Nipon Airways 

 
Day 01   : DEPART  FROM JAKARTA 15 Feb’15 

Berkumpul di Jakarta dan berangkat menggunakan All Nipon Airways dari Jakarta menuju Haneda 

airport Jepang 

 
Day 02 : HANEDA -   OBIHIRO (L/D) 16 Feb’15 

Hari kedua tamu sampai di Airport Haneda dilanjutkan dengan penerbangan domestik ke Obihiro. 

Lalu sesampainya di Obihiro Airport Tamu akan langsung bertemu dengan perwakilan dari kami dan 

akan di antarkan ke Clummed Resort Sahoro. Setibanya di resort tamu free program untuk 

menikmati fasilitas Resort yang telah di sediakan. 

 
Day 03 :  CLUMED  SAHORO (B/L/D) 17 Feb’15 

Hari ketiga tamu akan belajar Ski dan Snow Boarding. Atau sekedar berjalan-jalan dengan 

menggunakan sepatu salju atau explore keunikan desa sekitar dengan menaiki kuda. Setelah itu 

menikmati pemandian air panas di Kuttari onsen. Puas menikmati rasa panas dan dingin nya  

Hokkaido tamu akan mengexplore dan menggali lebih dalam lagi kebudayaan Hokkaido. (B,L,D) 

 
Day 04  :  CLUMED SAHORO (B/L/D) 18 Feb’15 

Hari ke empat tamu dapat melakukan aktivitas yang sama dengan hari sebelumnya ( tamu di 

persilahkan melakukan semua aktivitas yang ada di resort seperti belajar Ski dan Snow Boarding 

kembali, berjalan-jalan dengan menggunakan sepatu salju atau explore sekitar dengan menaiki kuda. 

dan menikmati pemandian air panas di Kuttari onsen sampai puas (B,L,D) 

 
Day 05 : OBIHIRO – HANEDA   –JAKARTA (B) 19 Feb’15 

Setelah sarapan pagi di Resort, Tamu akan check out dan langsung di antarkan menuju  Obihiro 

airport untuk tujuan Haneda. Dan sesampainya di Haneda tamu akan transit untuk penerbangan 

menuju Jakarta. Dan sampai nya tamu di Jakarta menandai bahwa tur dengan Dream Tour pada 

kesempatan kali ini sudah selesai. 

 
*Program / Fasilitas / Harga Paket dapat berubah sewaktu-waktu 

 

Twin Min. 2 person 

USD. 2.240 

 

HARGA PAKET SUDAH TERMASUK: 

 Akomodasi 3 malam di Clubmed Hokkaido 

 Internasional & penerbangan domestik Jakarta - Haneda - Obihiro 

 Jasa Transfer Bandara Obihiro - Clubmed resor 

 Sumptuous Buffet Breakfast, Lunch & Dinner 

 unlimited mini Bar dan Snack setiap hari 

 Semua kegiatan olahraga di resort 

 Hiburan malam dan semua aktivitas yang ada di resort 

 Children club dari anak umur 2 tahun 

 Club Med bersertifikat internasional G.Os Ski & Snowboard pelatih 

 Aplikasi Visa Jepang 

 Ski/snowboard 

 Asuransi perjalanan 



 

 

 

HARGA PAKET TIDAK TERMASUK: 

 Tour di luar program /Makan/Minum tambahan diluar resort dan program 

 Biaya-biaya yang bersifat pribadi, dan atau yang bukan merupakan fasilitas program 

 PPN 1% 
 

PENDAFTARAN 
 

 Setiap pendaftaran atau pemesanan tempat harus disertakan dengan deposit IDR. 
50%/peserta beserta pasport yang masih berlaku minimal 8 bulan dan pelunasan harus 
dilunasi paling lambat 9 hari sebelum tanggal keberangkatan (seluruh deposit adalah non- 
refundable/ tidak bisa dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan). 

 Pendaftaran dilakukan kurang dari 9 hari sebelum tanggal keberangkatan harus langsung 
dibayar lunas dan harus disertai dengan paspor yang masih berlaku minimal 8 bulan. 

 

PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN TANGGAL 
 Pembatalan yang dilakukan dalam 9 hari sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan 

biaya pembatalan sebesar 50% dari harga tour / Deposit hangus. 
Pembatalan yang dilakukan dalam 7 hari sebelum keberangkatan sampai pada hari 
keberangkatan (no-show) akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 100% dari harga tour. 


