
  

JAPAN FUJI OISHI + DISNEYSEA 7D 
(MT FUJI – KAWAGUCHI - TOKYO) 

 

HIGHTLIGHT : DISNEYSEA, IYASHI NO SATO 
 
 
 

Day 01: JAKARTA – NARITA  (NO MEAL)    CGK (1310) – BWN (1630) // BWN (0035) – 

NRT (0730) BY BI  

 Hari ini kita berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk terbang menuju narita via brunei, 

anda dapat mengikuti optional tour brunei (Optional: BRUNEI TRANSIT TOUR 

30USD/PAX mengunjungi Kampung Air (photo stop), Masjid Omar Ali Syaifuddin, Istana 

Sultan, Masjid Jame (photo stop), dan Gadong shopping Mall +Makan malam di restoran 

lokal) akan di antar kembali menuju airport Brunei untuk melanjutkan penerbangan menuju 

Narita 

 

Day 02 : ARRIVAL NARITA–MT FUJI –KWAGUCHI  (Makan Siang,Malam) 

Sesampainya di Narita kita akan di ajak mengunjungi MT. FUJI, yang sangat terkenal akan 

keindahannya (jika cuaca memungkinkan kita akan menuju stasiun level-5, ketinggian 

2200m),IYASHI NO SATO, Dan akan di ajak berbelanja di GOTEMBE PREMIUM OUTLET, 

Setelah puas berbekanja kita akan di antar menuju KAWAGUCHI, Sesampainya kita akan 

di antar menuju hotel untuk beristirahat 

HOTEL: FUJISAN STATION HOTEL ***/SIMILAR 

 
Day 03 : KAWAGUCHI-TOKYO(Makan pagi, Siang  
Setelah sarapan di hotel kita akan di anatar menuju TOKYO, Sesamapai nya di Tokyo kita 
akan di ajak mengunjungi TOKYO SKYTREE(PHOTOSTOP), CAMI MOSQUE,ASAKUSA 
KANNON TEMPLE Salah satu kuil yang snagat terkenal di jepang, Dan akan di antar 
menuju NAKAMISME STREE Untuk berbelanja souvenir khas jepang, Dan akan 
mengunjungi AKIHABARA Dan GINZA, Setelah selesai kita kan di antar menuju hotel untuk 
beristirahat 
HOTEL: ROUTE INN TOKYO ***/SIMILAR 
 
Day 04 : TOKYO -DISNEYLAND (Makan Pagi, Malam)      
Sarapan pagi di hotel hari ini kita akan di antar DISNEYSEA satu satunya Disneysea yang 
ada di Dunia,Setelah selesai kita akan di antar menuju hotel untuk beristirahat 
HOTEL: ROUTE INN TOKYO ***/SIMILAR 
 
Day 05 : TOKYO CITY TOUR (Makan Pagi, Siang)       
Sarapan pagi di hotel. Hari ini kita akan City tour mengunjungi ODAIBA, TOKYO TOWER 
(PHOTOSTOP), Dan akan di antar menuju SHIBUYA untuk berbeanja, Setelah selesai kita 
akan mengunjungi SHINJUKU, Dan akan di antar menuju hotel untuk beristirahat  
HOTEL: ROUTE INN TOKYO ***/SIMILAR 
 
 



  

 
 
Day 06 : TOKYO-NARITA (Makan Pagi)  NRT (1145) –BWN(1710 ) BY BI 

Sarapan pagi di hotel hari ini kita akan di antar menuju Narita, untuk penerbangan menuju 
Jakarta via Brunei Darussalam 
 
Day 7 : BRUNEI-JAKARTA  BWN (0030) –CGK(0150) BY BI 

Sampai di Jakarta, sampai jumpa di acara tour selanjutnya  

 

 

 

Keberangkatan Min 20Pax (Didampingi Tour Leader) 

Keberangkatan 

Dewasa (Twin 

Share- NO 

TRIPLE) 

Anak With 

Bed 

Anak + 2 

Dewasa 

 No Bed (di 

bawah 6thn) 

Single Supp 

29 DEC Rp.25.990.000 Rp.23.490.000 Rp.22.490.000 + 5.800.000 

Harga Termasuk HargaTidak Termasuk 

 Tiket International CGK-NRT-CGK BY 
royal Brunei 

 Bagasi 30Kg sesuai dengan 
peraturan penerbangan 

 Akomodasi hotel *3atau setaraf  
 (Twin Share - Tidakada Triple 

Room) 
 Transportasi bus ber-AC & tiket 

masuk objek wisata 
 Acara Tour &makansesuai program 

paket tour diatas 

•  International Tax + YQ : 

 Rp 1.450.000/Pax (subj to change)  

•  Visa Jepang(Sgl Entry) domisili Jakarta :  

Rp 620.000/Pax (non-refund) 

•  Tipping TL , local guide & driver : Rp 

600.000/pax 

•  Asuransi Perjalanan (wajib)  

•  Pengurusan Document perjalanan : Passport 

•  Tips Porter Hotel, Mini Bar, Laundry, Telp dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Syarat dan Ketentuan: 

 

 Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per 
peserta Rp 4,000,000,- + Biaya Visa (jika ada). 

 Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi 
dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum 
keberangkatan. 

 Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan 
persyaratan dokumen sesuai jadwal dan ketentuan dari pihak Kedutaan, dan biaya 
visa tetap harus dilunasi walaupun visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan. 

 Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta. 
 Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan 

dan hotel di masing-masing kota / negara. Apabila dalam periode tour di kota-kota 
yang dikunjungi sedang berlangsung pameran / konferensi, atau hotel yang 
ditawarkan sedang penuh, maka akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di 
kota terdekat. 

 Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, 
gangguan, keterlambatan sarana angkutan/transportasi, bencana alam dll) yang dapat 
memengaruhi acara tour akan dirubah dan bersifat non-refundable (tidak dapat 
dikembalikan). Dan Biaya Tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang 
disebabkan oleh Force Majeur. 

 Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan. 
 Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan. 
 Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan 

akan dikenakan biaya pembatalan, sbb : 
1.Setelah pendaftaranUang Muka Pendaftaran (non-refundable) 
2. 30 - 14 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour 
3. 13 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 100% dari biaya tour 
 

 Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah 
memahami dan menerima syarat & kondisi di atas. 
 


