BONUS : TRAVEL INSURANCE*
*Syarat & ketentuan berlaku

** INCLUDE TRADITIONAL KIMONO WEARING**
Hari 01:

Hari 02:

Hari 03:

Hari 04:

Hari 05:

Hari 06:

Hari 07:

JAKARTA – SINGAPORE
Dengan Singapore Airlines
SINGAPORE – FUKUOKA
Dengan Singapore Airlines
Berkumpul di Bandara International Soekarno Hatta untuk penerbangan
ke Fukuoka via Singapore.
Akomodasi: Bermalam di pesawat
FUKUOKA – HUIS TEN BOSCH - NAGASAKI
Tiba di Fukuoka, Hari ini anda akan diajak menuju Huis Ten Bosch, theme park
dengan arsitektur Belanda.di dalamnya anda dapat menikmati atraksi dan wahana
menarik seperti Super trick art museum, mirror maze, Horizon adventure, 5D Miracle
tour, dll.Kemudian menuju kota Nagasaki yang merupakan salah satu kota dari sasaran bom di perang
Dunia ke 2. Malam hari anda akan diajak menuju Mt Inasa dengan menggunakan ropeway (jika cuaca
memungkinkan) dengan ketinggian 333m, anda dapat melihat pemandangan malam kota Nagasaki
yang merupakan 3 dari pemandangan malam terindah di Jepang. Bermalam di Nagasaki. (Makan Siang,
Makan Malam)
Akomodasi: Nagasaki New Sky Hotel atau setaraf.
NAGASAKI – SHIMABARA- MATSUSHIMA
Pagi hari anda akan diajak city tour melewati / mengunjungi Nagasaki peace park (taman
perdamaian), atomic bomb museum, dan juga Nagasaki china town. Perjalanan dilanjutkan
menuju Kumamoto untuk mengunjungi Shimabara castle yang dibangun dari abad ke 15. Setelah
makan siang anda akan diajak menuju Shimabara port untuk wild dolphin watching cruise
(tergantung cuaca setempat). Malam hari bermalam di kota matsushima dan makan malam dengan
menu special dancing abalone. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Kameya Hanatsubaki Hotel atau setaraf.
MATSUSHIMA – TAKACHIHO – MT ASO
Setelah makan pagi, anda akan menikmati pertunjukan wayang jepang Seiwa Bunraku. Kemudian
diantar menuju Takachiho gorge (jika cuaca memungkinkan) yang merupakan ngarai berbentuk V,
terbentuk secara alami dari Sungai Gokasa dan juga kikisan dari lava gunung berapi Aso. Anda juga
diajaka menuju air terjun Mianinotaki dengan ketinggian 17m yang sangat terkenal. (diperlukan
perjalanan 30 menit dengan berjalan kaki dari bus stop menuju Takachiho gorge) . Bermalam di Mt Aso.
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi : Aso Hotel atau setaraf
MT ASO – YUFUIN –BEPPU
Pagi ini setelah sarapan, anda akan diajak menuju Kokonoe “Yume” grand suspension bridge
untuk melihat pemandangan alam yang sangat indah. Kemudian menuju kota Beppu yang terkenal
dengan sumber air panas nya. Setibanya di Beppu, anda akan diajak menuju Beppu Hell Valley yang
didalamnya terdapat 6 kolam permandian air panas yang sangat terkenal diantara nya Blood pond
hell ( kolam Chinoike jigoku) dan sea pond ( Umi jigoku). Dan juga anda dapat mengikuti
optional Sand Bath / mandi pasir ( Makan pagi, Makan siang, Makan malam).
Akomodasi : Onsen Resort Beppu atau setaraf

IDR
25,800,000
Termasuk Apt.Tax JKT
+ Int’l & Fuel
Surcharge

- HUIS TEN BOSCH
- SPECIAL DINNER

“DANCING” ABALONE
- NAGASAKI PEACE PARK
(TAMAN PERDAMAIAN)
- ATOMIC BOMB MUSEUM
- BEPPU HELL VALLEY
(SALAH SATU 6 KOLAM
PERMANDIAN AIR
PANAS)
- TRADITIONAL KIMONO
WEARING
-NAKANE SAKE BREWERY
-FREE WIFI SELAMA
PERJALANAN

BEPPU – KITSUKI KIMONO WEARING - FUKUOKA
Hari ini anda akan diajak mengunjungi Kitsuki, sebuah kota kecil dimana terdapat rumah para samurai.
Disini anda berkesempatan untuk mencoba dan berfoto menggunakan pakaian tradisional jepang,
KIMONO. Anda juga berkesempatan berjalan kaki mengelilingi kawasan rumah para samurai
menggunakan pakaian tradisional kimono. Dan di;anjutkan menuju Nakane Sake brewery untuk
belajar proses pembuatan sake dan anda berksempatan membawa pulang sake sebagai souvenir.
Kemudian dilanjutukan menuju Fukuoka dan anda bebas berbelanja di Canal street shopping. (
Makan pagi, Makan siang, Makan malam)
Akomodasi : Candeo Fukuoka Hotel atau setaraf
FUKUOKA - SINGAPORE
Dengan Singapore Airlines
SINGAPORE - JAKARTA
Dengan Singapore Airlines
Hari ini anda akan diantar menuju airport untuk penerbangan kembali menuju Jakarta via Singapore. (
Makan pagi)

BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH ( IDR)
Keberangkatan
JAN : 21
FEB : 05, 19
MAR : 04

(X1000)

Airlines

Dewasa
Twin Sharing/
Triple
(dgn extra bed)

Anak dibawah
12 tahun sekamar
dgn 01 dewasa

Anak dibawah 12
tahun sekamar dgn
02 Dewasa
(dgn extra bed)

Anak dibawah
12 tahun sekamar
dgn 02 Dewasa
(tanpa extra bed)

SQ

25,800

25,800

25,800

22,800

Harga termasuk Airport Tax International /+ Fuel Surcharge
(Singapore Airlines: IDR 660,000)
NOTE :** Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
BIAYA TAMBAHAN:

PT. VIOLA Indonesia Perdana
ASITA 0274/IX/DPP/2005

Jl. Veteran No. 61 A
Purwakarta Jawa – Barat

www.violatravel.com

Phone : (0264)8220886,8220972
Email : violatravel@gmail.com

01. Single Supplement : IDR 6.400.000/orang
02. Visa Japan
03. Tipping yang diwajibkan : (Pembayaran tips dilakukan di negara tujuan berdasarkan mata uang setempat)
a. Tipping Tour Leader : IDR 30.000/orang/hari
b. Tipping Local Guide & Driver : IDR 70.000/orang/hari
HAL – HAL PERHATIAN:
1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 20 orang dewasa/group
2. Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka sebesar IDR 5,000,000 /peserta, dan pembayaran uang muka hanya menjamin keikut-sertaan
dalam paket tour pilihan Anda.
3. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan, walaupun pembayaran uang
muka telah dilakukan.
4. Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu:
A. 15 – 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 50% dari harga tour.
B. 7 – 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 80% dari harga tour.
C. Kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga tour.
5. Dalam keadaan Force Majeure/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain, rencana perjalanan dapat
dirubah baik susunan maupun jadwalnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, hal ini demi kepentingan dan keamanan seluruh rombongan ATS.
Dalam hal ini ATS tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau uang atas service yang sudah dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk
dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
6. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
7. Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA Newtravelsafe, untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak terduga yang mungkin terjadi
selama perjalanan. Manfaat yang dijamin adalah : kematian & cacat tetap akibat kecelakaan, biaya medis, biaya evakuasi, repatriasi medis serta
repatriasi jenazah.
Note: Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product ATS.
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