7D/5N BEST DEAL JAPAN ALPINE WISTERIA FESTIVAL
HIGHLIGHT :
- 3 Star Hotel Accomodation
- Shirakawago Village
- Gotemba Premium Outlet
- Shibazakura Festival
- Menu bervariasi : Buffet, Japanese Set, dll

TANGGAL KEBERANGKATAN 2019 : MAY 10
Hari 01 / 10 Mei : JAKARTA – KANSAI
GA 888 CGK-KIX 23.30 – 08.15+1
Hari ini berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta untuk bersama-sama memulai perjalanan dengan penerbangan menuju Kansai. Anda
bermalam di pesawat.
Hari 02 / 11 Mei : TIBA KANSAI – KYOTO – GIFU
Selamat datang di Jepang! Setibanya, Anda akan langsung diantar menuju Kyoto yang merupakan kota tua Jepang mengunjungi /
melewati KIYOMIZU TEMPLE yang merupakan kuil tertua di Jepang dan FUSHIMI INARI SHRINE. Bermalam di kota Gifu atau
sekitarnya. (MS,MM)
Hari 03 / 12 Mei : GIFU – TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – TOYAMA
Pagi ini Anda diantar mengunjungi SHIRAKAWA GO VILLAGE yang merupakan warisan dunia UNESCO pada tahun 1995, Anda dapat
melihat rumah-rumah penduduk yang terbuat dari jerami yang disebut GASSHO ZUKURI STYLE, kemudian diantar mengunjungi
TAKAYAMA OLD TOWN SANOMACHI Anda dapat melihat toko-toko yang menjual beraneka macam Sake dan juga souvenir khas
setempat. (MP,MS,MM)
Hari 04 / 13 Mei : TOYAMA – ALPINE ROUTE – MATSUMOTO
Tour hari ini mengajak Anda mengunjungi TATEYAMA KUROBE ALPINE ROUTE Anda dapat menikmati pemandangan alam yang sangat
indah di GUNUNG TATEYAMA, melihat panorama menakjubkan KUROBE DAM, mencoba berjalan diantara TEMBOK SALJU yang akan
menjadi pengalaman tidak terlupakan. Sore hari mengunjungi MATSUMOTO CASTLE. Bermalam di kota Matsumoto atau sekitarnya.
(MP,MS,MM)
Hari 05 / 14 Mei : MATSUMOTO - TOKYO
Perjalanan hari ini di awali dengan melihat keindahan SHIBAZAKURA FESTIVAL – spesies bunga kecil sekitar 1,5cm dengan beragam
warna seperti merah muda, putih, ungu yang terkenal dengan kemiripannya dengan bunga sakura. Namun bunga dengan nama asli
'Moss Phlox' ini merupakan tanaman menjalar, menutupi tanah seperti rumput dan karenanya di sebut 'rumput cherry' atau
Shibazakura dalam bahasa Jepang, dilanjutkan dengan berbelanja di GOTEMBA PREMIUM OUTLET. (MP,MM)
Hari 06 / 15 Mei : TOKYO – ASHIKAGA FLOWER PARK – TOKYO
Acara tour hari ini Anda akan di ajak untuk ASHIKAGA FLOWER PARK – tempat terbaik untuk menikmati Bunga Fuji. 1 pohon Fuji yang
berusia lebih dari 100 tahun yang memiliki banyak sekali ranting dan mampu membuat seakan Anda berada di bawah terowongan
bunga Fuji putih, kuning, ungu yang sangat cantik, dilanjutkan dengan melewati IMPERIAL PALACE yang merupakan tempat tinggal
Kaisar, mengunjungi ASAKUSA TEMPLE salah satu kuil terbesar di Jepang yang memiliki lampion yang sangat besar, berbelanja di
NAKAMISE STREET. (MP,MS,MM)
Hari 07 / 16 Mei : TOKYO – JAKARTA
GA 875 HND-CGK 11.45 – 17.30
Hari ini Anda diantar menuju bandara untuk penerbangan kembali ke Tanah Air. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama ROTAMA
TOUR, sampai jumpa di acara tour kami berikutnya. (MP)
**NOTE : Susunan acara, tanggal keberangkatan dan flight detail dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
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Airlines

GA
10 MEI

Dewasa
(Twin / Triple
Sharing)

Anak (2-11 tahun)

Single
Supp

Airport Tax
Int'l & Fuel
Surcharge **

Visa **

Asuransi
Perjalanan**

IDR

IDR

632.000,-

310.000,-

Twin
Sharing

Triple
Sharing

No Bed

IDR

IDR

IDR

IDR

IDR

IDR

23,5 juta

23,5 juta

23,5 juta

17,5 juta

6 juta

TERMASUK

± 7 hari kerja

Note : ** Harga di atas dapat berubah sewaktu-waktu atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika ada
perubahan harga dari airlines, hotel, fluktuasi mata uang asing, dan lain-lain.
** Proses visa tidak termasuk apabila ada hari libur Nasional Indonesia atau hari libur kedutaan.
** Asuransi perjalanan di atas tidak berlaku untuk tamu berumur ≥ 70 tahun.
HARGA TERMASUK :
1. Tiket international CGK-KIX // HND-CGK dengan Garuda
Indonesia, Economy Class, Non – Endorsable, Non Refundable, Non - Reroutable sesuai ketentuan group
2. Airport tax International & fuel surcharge (dapat berubah)
3. Akomodasi di hotel dengan ketentuan satu kamar berdua
atau bertiga
4. Acara tour, makan dan transportasi sesuai dengan yang
disebutkan di atas
5. Bagasi cuma – cuma 30 kg per orang
6. Tour Leader berpengalaman dari Rotama Tour
7. Souvenir dari Rotama Tour

HARGA TIDAK TERMASUK :
1. PPN 1%
2. Biaya pembuatan dokumen perjalanan seperti paspor, visa,
dan lain-lain
3. Tips untuk Tour Leader IDR 315.000/pax (dibayarkan di
Jakarta), untuk guide setempat dan supir JPY 3.300/Pax
4. Biaya keperluan pribadi seperti laundry, telepon
International, room service, mini bar, tambahan makanan
dan minuman, optional tour, porter di hotel & bandara
5. Biaya kelebihan bagasi dan bea cukai di Bandara Jakarta
maupun di negara yang dikunjungi
6. Biaya Single Supplement bagi Peserta yang menempati 1
kamar sendiri
7. Asuransi perjalanan individual Zurich (disarankan)

SYARAT & KONDISI :
1. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum 20 peserta. Jika kurang dari minimum peserta,
Rotama Tour berhak melakukan penyesuaian harga tour.
2. Pendaftaran harus disertai dengan uang muka sebesar IDR 5.000.000 (low season) dan 25% dari biaya tour (peak
season), NON REFUNDABLE (tidak dapat dikembalikan). Pendaftaran yang dilakukan dalam waktu 30 hari sebelum
tanggal keberangkatan akan dikenakan uang muka sebesar 50% dari total biaya tour (berlaku untuk low & peak season).
3. Pendaftaran tanpa disertai deposit bersifat tidak mengikat dan dapat dibatalkan tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu kepada Peserta.
4. Pelunasan harus dilakukan selambatnya 14 hari sebelum tanggal keberangkatan (low season) dan 21 hari sebelum
tanggal keberangkatan (peak season).
5. Pendaftaran yang dilakukan kurang dari 15 hari sebelum tanggal keberangkatan harus langsung dibayar lunas.
6. Deviasi dapat dilakukan apabila jumlah Peserta yang berangkat dan yang pulang telah memenuhi kuota dari
ketentuan maskapai penerbangan. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
7. Apabila peserta terlambat memberikan persyaratan visa dari batas waktu yang telah di tentukan Rotama Tour dan
mengakibatkan Peserta tidak dapat berangkat tepat pada waktunya karena permohonan visa nya masih di proses oleh
Kedutaan dan atau visa ditolak oleh pihak kedutaan bersangkutan maka biaya pembuatan visa dan pembatalan tour
tetap harus dibayarkan. Biaya pembatalan tour berlaku sesuai dengan ketentuan di bawah ini (syarat & kondisi no. 8).
8. Oleh karena administrasi segera dilaksanakan setelah pendaftaran, maka biaya pembatalan akan dikenakan apabila
peserta tour mengganti tanggal, pindah ke jenis tour yang lain, visa ditolak atau membatalkan sama sekali, sebagai
berikut :

30 – 15 hari kerja sebelum tanggal keberangkatan
: 50% dari total biaya tour

14 – 8 hari kerja sebelum tanggal keberangkatan
: 75 % dari total biaya tour

7 – hari H
: 100% dari total biaya tour
* (Khusus untuk HIGH/PEAK SEASON biaya pembatalan disesuaikan dengan ketentuan dari hotel dan perusahaan
penerbangan).

9. Pihak Rotama Tour berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan harga tour, airport tax,
dll) kepada calon Peserta tour.
10. Apabila terjadi force majeur karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain, Rotama Tour tidak
bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atas service yang sudah dibayarkan dan tidak digunakan dan biaya tour
tidak termasuk biaya pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh force majeur.
11. Dengan membayar uang muka pendaftaran, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat & kondisi di atas.
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