
Perbedaan Waktu : 
02 JAM DI DEPAN WIB 

Mata Uang yang di Pakai : 
JPY (YEN) 

 

 
 
 

10 HARI TOKYO SAPPORO HOKKAIDO 
 

HARI 01 : MEDAN  SINGAPORE MI 
    SINGAPORE  HANEDA SQ : 13.55 – 21.50 
Hari ini peserta berkumpul di Kualanamu untuk keberangkatan menuju Haneda, Tokyo 
 

HARI 02 : FUJI – TOKYO ( B/L/D)               Hotel : Tokyo Bay Ariake Washington/ sim 
Peserta akan ke Mt Fuji sampe level 5 ( jika cuaca memungkinkan ), kemudian acara 
shopping di Gotemba Outlet 
 

HARI 03 : TOKYO ( B/L/D )                Hotel : 
Tokyo Bay Ariake Washington/ sim 
Hari ini mengunjungi Asakusa Temple dan Nikamise, Photostop di Tokyo Sky Tree, 
Imperial Palace, kemudian bebas berbelanja di Ginza dan Shibuya 

 

HARI 04 : TOKYO  CHITOSE – ASAHIKAWA( B/L/D )               Hotel : Art Hotel Asahikawa/ sim 
Hari ini kita akan bertolak ke Chitose dengan penerbangan domestic, Asahiyama Zoo, kebun binatang yang sangat 
terkenal di Hokkaido karena fasilitas dan pertunjukan yang ada sangat unik, kemudian ke Ramen Village desa yang 
merupakan pusat perkumpulan cita rasa Ramen 
 

HARI 05 : ASAHIKAWA AREA – FURANO – SAPPORO ( B/L/D )                  Hotel : Sapporo Park Hotel/ sim 
Acara hari ini ke Furano Cheese & Winery, pabrik pembuatan wine dan keju, Blue Pond merupakan destinasi yang 
favorit karena airnya yang sangat biru , Farm Tomita yaitu ladang bunga lavender 
 

HARI 06 : SAPPORO – OTARU – SAPPORO ( B/L/D )                   Hotel : Sapporo Park Hotel/ sim 
Para peserta akan dibawa ke Otaru Canal, bendungan yang terletak di sepanjang kota 
Hokkaido, juga merupakan tempat yang romantis bagi wisatawan, Kitaichi Glass, 
peserta bisa melihat kreasi kaca cantik,  Music Box Museum, yang dibangun di zaman 
Meiji, bangunan bata ini sangat Indah sehingga menjadi objek wisata,  Odori Park, 
taman yang terletak di tengah kota, sehingga peserta bisa menikmati pemandangan 
yang luar biasa Indah, TV Tower, sebuah menara di kota Sapporo untuk photostop, 
lalu dibawa wisata belanja ke Tanukijoji 
 

HARI 07 : SAPPORO – NOBORIBETSU – LAKE TOYA ( B/L/D ) Hotel : Toya Sun Palace Resort/ sim 
Acara hari ini ke Date Jidaimura, yaitu taman thematic yang menggambarkan 
kondisi Jepang di zaman Edo, berupa bangunan, pakaian hingga budayanya, dan 
Jigokudani Hell Valley ( Lembah Neraka ) adalah kaldera vulkanik yang diciptakan 
oleh letusan Gunung Hiyoriyama, dan merupakan sumber mata air panas terbesar 
di Noboribetsu 
 

HARI 08 : LAKE TOYA – HAKODATE ( B/L/D )      Hotel : Hakodate Royal Hotel/ sim 
Setelah sarapan pagi, peserta akan dibawa ke Onuma Quasi National Park, taman 
semi –nasional yang bagus,  Goryokaku Fort ( tidak termasuk tower ), Mt 

Hakodate Ropeway ( roundtrip included ) 
 

HARI 09 : HAKKODATE  TOKYO ( B/L/D )                Hotel : Tokyo Bay Ariake Washington Hotel/ sim 
Setelah sarapan pagi, peserta akan dibawa ke Hakodate Morning Market, kemudian Red Brick Warehouse, lalu 
penerbangan kembali ke Tokyo 
 

HARI 10 : NARITA  SINGAPORE 
     SINGAPORE  MEDAN ( B ) 
Setelah sarapan pagi, akan di transfer ke airport Narita untuk penerbangan kembali ke tanah air, terima kasih telah 
berlibur bersama Kings Holidays, sampai jumpa di tour kami berikutnya 
 

 
HoMeSwEeTHoMe 

 

 

 

Note : 

 Pembayaran harus dalam mata uang Rupiah, dan Rate yang berlaku pada hari pelunasan biaya Tour. 

 Biaya tour, Visa, Airport Tax dan Fuel Surcharge dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu disesuaikan dengan kondisi Pihak 
Penerbangan, Kurs Mata Uang dan/atau kebijakan dari Kedutaan. 

 PT. King’s Star berhak menjadwal ulang, mengganti dan/atau mengurangi susunan acara wisata disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku demi 
kelancaran acara tour dan kebaikan untuk semua pihak. 

 PT. King’s Star tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul akibat keterlambatan/pembatalan pesawat dan kejadian-kejadian 
diluar dugaan termasuk gangguan force majeur seperti pemogokan, bencana alam, dll. 

Tgl 

Keberangkatan 

Dewasa/Twin/ 

Triple/ CWB 

Anak 

tanpa Bed  

Visa Japan Travel 

Insurance* 

tidak wajib 

Simcard 

Japan  
( 1Gb/ hari )* 

Modem 
( unlimited )* 

21 MAY 2020 USD 3550 USD 2650 Rp 400.000 USD 20 Rp 300.000 
Rp 

45.000/hari 

EARLY BIRD DISC 
USD 75/ ORG 



SYARAT PEMBUATAN VISA JEPANG : 
- Pasfoto berwarna harus yangterbaru ukuran 4,5 X 4,5 = 2 Lembar (Layar belakang harus putih)   
- Passport asli (min. masa berlaku 7 Bulan) 
- Fotocopy KTP, Kartu Keluarga harus yang terbaru (KK) 
- Fotocopy Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa (bagi yang masih pelajar) 
- Fotocopy Akte Nikah  
- Fotocopy Akte Lahir (bagi yang belum menikah) 
- Fotokopi SIUP & Surat Sponsor (kop Surat) 
- Fotokopi bukti keuangan 03 bulan terakhir berupa rek tabungan/rek Koran, tidak boleh menggunakan deposito( min. saldo 

50 juta/orang ) 
 

SYARAT DAN KONDISI TOUR 
 

1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai 16 orang dewasa. Jika tidak cukup peserta, tour akan 
ditunda sampai memenuhi 16 orang dewasa. 

2. Pendaftaran harus disertai pasport asli / fotokopi paspor dan pembayaran uang muka sebesar  
*Panjar + uang visa, dengan pelunasan harap lambat 14 hari sebelum keberangkatan. 
*untuk request tertentu, misalnya permintaan upgrade tiket pesawat ke Business Class, maka deposit yang diberikan 

diatas dari panjar yang sudah diberikan (sesuai dengan besar selisih tiket) 
3. Kenaikan Airport Tax Internasional & Fuel Surchange sebelum keberangkatan tour menjadi tanggungan peserta. 
4. Deposit / pembayaran uang muka tidak dapat dikembalikan apabila ada pembatalan dari peserta Tour. 
5. 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. 

6. Apabila Visa ditolak/tidak selesai pada waktunya, dengan ketentuan dan kondisi sebagai berikut : 
a) Penolakan visa/tidak adanya keputusan visa diterima ataupun ditolak (visa masih dalam proses) yang 

terjadi akibat keterlambatan customer dalam memberikan dokumen sehingga menyebabkan visa tidak 
siap pada waktunya, maka deposit akan hangus.  

b) Penolakan visa/tidak adanya keputusan visa diterima ataupun ditolak (visa masih dalam proses) dari 
embassy dan menyebabkan visa tidak siap pada waktunya, akan dikenakan biaya (ADM tiket pesawat) 
yang berlaku.  

c) Uang visa tidak dapat dikembalikan. 
7. yang telah di tentukan / tertulis dalam brosur perjalanan. 
8. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah-ubah tanpa mengurangi tempat wisata yang dikunjungi. 
9. Dalam keadaan force majeure / tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain. 

Rencana perjalanan dapat dirubah baik susunan maupun jadwalnya tanpa pemberitahuan lebih dahulu, hal ini demi 
kepentingan dan keamanan seluruh rombongan. Dalam hal ini kami tidak bertanggung jawab dalam pengembalian 
biaya uang atas service yang sudah dibayarkan tapi tidak digunakan. 

10. Kami tidak bisa menjanjikan untuk permintaan khusus seperti connecting room, king size bed pada kamar hotel, 
deviasi, dll. Tergantung ketersedian dan situasi kondisi pada saat itu. 

11. Apabila terjadi pergantian tanggal setelah issued tiket, maka akan dikenakan biaya pergantian tanggal sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dari Airlines yang bersangkutan. 

12. Apabila terjadi pembatalan pada tiket-tiket yang telah diissued maka akan dikenakan biaya cancellation sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dari Airlines yang bersangkutan (kebanyakan non-refundable). 

 

*No Cancellation, No Re-Name, No change date, No Refund, None re-routeable. 
Guarantee Booking FIRST COME, FIRST SERVE 

 
 
 


