
JAPAN EXPRESS SAKURA HANAMI
6D/5N BY SINGAPORE AIRLINES

Osaka, Toyohashi, Isawa, Tokyo
Dep : 30 Mar 2023

Highlight : Expo 70 Commemorative, Shinshaibashi, Kiyomizu Temple,

Mt. Fuji, Gotemba Premium Outlet, Gongendo Park Sakura Tsutsumi,

Kawagoe Old Town

DAY 01 : JAKARTA – OSAKA

SQ 953 CGK SIN 07.55 10.45

SQ 622 SIN KIX 13.55 21.35

Para peserta berkumpul di Bandara Soekarno – Hatta (tiga jam

sebelum keberangkatan) untuk bersama-sama memulai

perjalanan menuju OSAKA, JEPANG. Setibanya, Anda diantar

menuju hotel untuk beristirahat. (NOMEALS)

Hotel : Karaksa Hotel / Setaraf

DAY 02 : TIBA OSAKA

Pagi hari tiba di OSAKA, Anda akan dijemput dan diajak photo stop

di OSAKA CASTLE dan mengunjungi EXPO 70 COMMEMORATIVE

sebuah taman besar (260.000 meter persegi) dengan banyak ruang

untuk berjalan dan rumah bagi 5.000 pohon sakura. Setelah makan

siang, acara bebas untuk berbelanja di SHINSAIBASHI AREA.

(MP/MS/--).

Hotel : Karaksa Hotel / Setaraf

DAY 03 : OSAKA – KYOTO - TOYOHASHI

Acara tour hari ini, menuju kota KYOTO untuk mengunjungi

KIYOMIZU TEMPLE yang merupakan salah satu kuil tercantik di

Kyoto, FUSHIMI INARI SHRINE dan photo stop di HEIAN SHRINE.

Setelah itu Anda akan melanjutkan perjalanan ke TOYOHASHI

untuk bermalam. (MP/MS/MM)

Hotel : Associa Hotel / Setaraf

DAY 04: TOYOHASHI – MT. FUJI - ISAWA

Setelah makan pagi, Anda diajak berkunjung keMT. FUJI sampai

stasiun ke-5 (*bila cuaca memungkinkan). Lalu melanjutkan

perjalanan menuju GOTEMBA PREMIUM OUTLET untuk

berbelanja. Bermalam di ISAWA atau daerah sekitarnya.

(MP/--/MM). Hotel : Isawa View Hotel / Setaraf

DAY 05 : ISAWA – SAITAMA – TOKYO

Hari ini Anda melihat GONGENDO PARK SAKURA TSUTSUMI,

sekitar 1000 buah pohon sakura jenis someiyoshino mekar

berbaris sepanjang 1 km. Dilanjutkan berkunjung ke KAWAGOE

OLD TOWN yang dikenal sebagai kota tuanya Tokyo. Setelahnya,

menuju TOKYO untuk berbelanja di SHIBUYA ( jika waktu

memungkinkan ). (MP/MS/--)

Hotel : Mystays Premier Narita Hotel / Setaraf

DAY 06 : NARITA – JAKARTA

SQ 637 NRT SIN 11.10 17.20

SQ 968 SIN CGK 21.55 22.40

Setelah makan pagi dan check out dari hotel, Anda akan diantar

ke Bandara untuk penerbangan kembali menuju JAKARTA.

Dengan demikian berakhirlah perjalanan Anda bersama OBAJA

TOUR, sampai jumpa kembali di acara tour kami yang lain dan

terima kasih. (MP)

� NOTE : Acara tour diatas adalah sebagai panduan saja, sehingga urutannya dapat berubah tergantung keadaan setempat,

misalnya keadaan cuaca, lalu lintas, hari libur setempat dan lain-lain.

� Mekarnya cherry blossommerupakan fenomena alam yang dapat diprediksi tapi tidak dapat dipastikan tergantung kondisi,

cuaca dan tempat

BONUS TRAVEL INSURANCE!

*syarat & ketentuan berlaku



� Harga Tour dalam Rupiah (x1000) dan dapat berubah jika terjadi perbedaan kurs tukar mata uang asing.

� Acara perjalanan, Harga Tour / Visa / Airport Tax International & Flight Insurance dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan

terlebih dahulu.

� Deviasi (Pemisahan/Perpanjangan waktu perjalanan) akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi airlines yang bersangkutan

Keterangan :

1. Syarat dan Kondisi Tour mengacu pada ketentuan yang ada di dalam ”FORM PENDAFTARANTOUR OBAJA”

2. DEPOSIT IDR 10,000K per orang pada saat pendaftaran sebagai uang muka.

3. PELUNASAN dilakukan paling lambat 3 minggu sebelum keberangkatan.

4. Keberangkatan group minimal 20 orang dewasa/group, jika jumlah peserta kurang dari 20 orang maka harga dapat kami sesuaikan dengan

jumlah peserta atau tour ditunda keberangkatannya sampai memenuhi jumlah peserta.

Pembatalan :

• Lebih dari 45 hari sebelum keberangkatan = senilai uang muka pendaftaran (deposit hangus)

• 44 – 16 hari = 50% dari harga tour

• 15 – 08 hari = 75% dari harga tour

• 07 – hari H / No Show = 100% dari harga tour
HHM/13.10.22

Harga Tour per orang / dalam IDR (Minimal keberangkatan 20 Dewasa)

REMARKS
Dewasa / Anak

Twin Share

Anak (02 - 06 tahun)
Sgl Supp

Apt Tax & Visa

JapanExtra Bed No Bed Fuel Surch

30 MAR IDR 24,288K IDR 24,288K IDR 21,288K IDR 5,000K IDR 2,500K IDR 850K

HARGA TOUR TERMASUK :

1. Tiket kelas ekonomi JAKARTA – xSINGAPORE - OSAKA // NARITA -

x/SINGAPORE - JAKARTA by SQ

2. Bagasi dengan berat maksimum 20 kg untuk kelas ekonomi sesuai

dengan ketentuan dari airlines

3. Akomodasi di hotel berbintang 3 berdasarkan 1 kamar berdua (twin

share), jika menginginkan sekamar sendiri maka dikenakan biaya

Single Supplement .

4. Kategori Triple Sharing adalah 1 kamar ditempati oleh 3 orang , dan

berupa tambahan Extra Bed / Sofa Bed sesuai dengan standard hotel

yang ada. Harga Triple sharing sama dengan harga Twin Sharing.

5. Acara tour, transport dan makan-minum sesuai acara tour dan hanya

dalam group.

6. Local Guide berpengalaman berbahasa Indonesia / Inggris

7. Tour Leader dari Obaja Tour yang disertai dengan sertifikat

Full Vaksin dan surat keterangan bebas covid-19.
8. Travel insurance group usia tertanggung 03 bulan – 69 tahun

(medical expenses only) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku

9. Airport handling pada saat keberangkatan di Jakarta

HARGA TOUR TIDAK TERMASUK :

1. Document perjalanan yang diperlukan, misalnya passport, visa dan

kelengkapan document lainnya

2. Airport tax dan fuel surcharge (*dapat berubah sewaktu-waktu)

3. Pengeluaran pribadi seperti laundry, mini bar, pay tv, dll.

4. Visa Japan IDR 850K/orang ( belum termasuk 1.1%, single, proses

normal (*Dapat Berubah Sewaktu-waktu)

5. Tipping standard untuk Tour Leader sebesar USD 2 /

orang / hari

6. Tipping standard untuk Local Guide & Driver Jepang

sebesar JPY 500 / orang / hari
7. Biaya PCR test sebelum keberangkatan di Jakarta dengan masa

berlaku 2 x 24 jam dari saat test

8. Apabila ada keharusan karantina mandiri sata di negara tujuan

ataupun di Indonesia, maka biaya yang dikeluarkanmenjadi

tanggung jawab peserta tour (bukan travel agent ataupun pihak

asuransi)

9. Biaya karantina apabila peserta terinfeksi COVID 19, baik

selama perjalanan ataupun setelah perjalanan berlangsung

10. Biaya bea masuk atas barang-barang yang dikenakan oleh duane atau

biaya untuk menitipkan barang di Bandara

11. Porter hotel tidak tersedia

12. Optional Tour.

13. Excess Baggage ( Kelebihan Bagasi )

14. Biaya Deviasi

15. Ppn 1.1%


