
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIAL GROUP SERIES/OPEN TRIP 

AFTER LEBARAN GOLDEN ROUTE JAPAN  7D  
TOKYO, KYOTO AND OSAKA+UNIVERSAL STUDIO  

By Malaysia Airlines *Premium Airlines 

(OSAKA-KYOTO-TOYOHASHI-MT.FUJI-TOKYO) 

 HIGHLIGHT: Shibuya Crossing Street- Universal Studio -Mt. Fuji-Lake Ashi Cruise 

SPECIAL PROMOTION GROUP SERIES/OPEN TRIP 2023 

Guarantee Best Price & Service 
 

Hari 01: JAKARTA – OSAKA (Meals on board) 

CGK (16.05) – KUL (19.25) by MH720 & KUL (22.15) – KIX (05.45)+1 by MH052 => Malaysia Airlines 
Malam ini kita berkumpul di bandara Seokarno-Hatta untuk berangkat menuju ke Osaka dengan Premium Airlines. 

Bermalam di pesawat 

 
Hari 02: OSAKA-UNIVERSAL STUDIO JAPAN (X) 
Setelah sampai di Jepang, kita akan disambut guide yang ramah, setelah itu anda akan langsung diajak untuk mengunjungi tempat pembuatan film 
yang terbesar dan termegah dunia di Osaka yaitu Universal Studios Japan dengan shownya seperti Super Nintendo World, Despicable Me Minion 
Mayhem, The Wizarding World of Harry Potter, The Amazing Adventure Of Spider-Man: The Ride, Hollywood Dream: The Ride, Water World 
Show, The Terminator 2 (3D), Shrek’s (4D) Adventure/Sesame Street – Movie Magic, E.T Adventure, Snoopy’s Playland, Jurassic Park, dll. Setelah 
itu Anda berkesempatan untuk berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan terkenal di kota Osaka yaitu Shinsaibashi. Check-in hotel istirahat. 

Bermalam di Osaka Plaza Hotel ****  or similar 

 
Hari 03: OSAKA – KYOTO - TOYOHASHI (Makan Pagi, Makan Siang) 
Setelah santap pagi, kita akan menuju Kyoto untuk mengunjungi Kiyomizu Temple yang merupakan kuil Budha kuno yang dibangun sejak tahun 
798 dan mengalami 10 kali kerusakan akibat perang dan bencana alam. Kemudian kita akan menuju Fushimi Inari Taisha yang merupakan kuil 
Shinto dan juga kuil pusat bagi sekitar 40.000 kuil Inari yang memuliakan Inari. Selanjutnya kita akan menuju Toyohashi. Check-in hotel istirahat. 

Bermalam di Loisir Hotel Toyohashi ****  or similar 

 
Hari 04: TOYOHASHI – MT.FUJI  (Makan Pagi, Makan Malam) 

Setelah santap pagi, kita akan mengunjungi Gunung Fuji yang merupakan gunung terindah dan tertinggi di Jepang, dengan menggunakan Bullet 

train dari Toyohasi Tohamamatsu (1 stop) sampai 5th Station (Jika cuaca mendukung). Di perjalanan kita juga akan berbelanja di premium outlet 
terbesar di Jepang, Gotemba Premium Outlet, disini anda dapat berbelanja berbagai macam brand ternama. Check-in hotel istirahat. 

Bermalam di Jiragonno Fuji Yakata Hotel ***  or similar 

 
Hari 05: TOKYO CITY TOUR (Makan Pagi, Makan Siang) 
Setelah santap pagi, kita akan mengunjungi Asakusa Kannon Temple atau yang dilebih dikenal dengan Sensoji merupakan salah satu kuil yang 
paling populer. dilanjutkan melewati Imperial Palace yang merupakan kompleks Istana tempat kediaman kaisar Jepang. Kemudian Anda juga akan 
diajak photostop dengan background Tokyo Tower (Foot Town) yang merupakan menara tertinggi kedua didunia(634m). kita juga akan 
mengunjungi Shibuya, distrik perbelanjaan terkemuka di Jepang disini terdapat ikon dengan monumen Hachiko yang sangat terkenal sebagai anjing 
yang setia.  

Bermalam di T mark Omori Hotel ***  or similar 

 
Hari 06:  TOKYO DISNEY SEA-DEPARTURE (Makan Pagi,X) NRT (23.55)  – KUL (06.05)+1D by MH037 

Setelah santap pagi, kita hari ini akan mengunjungi Tokyo Disney Sea (Termasuk One Day Pass), pusat permainan terbesar dan 

banyak wahana dan pemandangan yang menarik sampai waktunya kita akan diantarkan ke airport. 

Bermalam di pesawat 

 
Hari 07: KUALA LUMPUR - JAKARTA  (Meals on Board) 

 KUL (08.55) – CGK (10.15) byMH711 
Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan ke bandara Soekarno Hatta Jakarta.  Sampai jumpa di perjalanan menyenangkan bersama kami berikutnya. 
 

 

Keberangkatan Minimal 20 Pax (Didampingi 1 Tour Leader) Pendaftaran Deposit Rp. 6.000.000 (First Come First Serve) 
Deadline Pelunasan Low season period MH 21 Hari sebelum keberangkatan & Other Flight 14 Hari Sebelum 
keberangkatan 
Deadline Pelunasan High Season Periode (New Year & Lebaran) 28 Hari Sebelum Keberangkatan 



Kami berhak membatalkan seat yang belum deposit secara full atau belum melakukan pelunasan tepat waktu , tanpa 
adanya pengembalian dana. 
 

Keberangkatan 
ADULT Child with Extra 

Bed 
Child No Bed Single Supp(Jika 

sekamar sendiri) 

30-APR-2023 Rp24,490 ,000 Rp24,490,000 Rp.23.590.000 Rp 5,500,000 
HARGA UNTUK INFANT DIBAWAH 23 BULAN (FLAT RATE) : Rp 3,750,000  Malaysia Airlines 
HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU 
 
Apabila Visa Jepang direject akan dikenakan biaya pembatalan oleh Airlines +  Hotel 

Harga Termasuk HargaTidak Termasuk 
✔ Tiket International Jakarta-Osaka/ Narita-Jakarta dengan Malaysia 

Airlines, Economy termasuk seluruh taxes(Tiket Grup Fixed Date & 
No Extend)  

✔  Bagasi 30 kg per orang atau sesuai dengan ketentuan Airlines 
✔ Akomodasi hotel *3/*4 setaraf (Twin / Triple) 
✔ Transportasi bus Pariwisata & tiket masuk objek wisata 
✔ Acara Tour &makan sesuai program paket tour diatas 
✔ Mineral Water 01 Botol Perhari 
✔ Tour Leader  
✔ Travel asuransi 

✔ Lugage Tag 

 

 
• Visa Jepang: Rp.900.000/pax  
•  Tipping Local Guide, Driver, Tour Leader :Rp115.000/Pax/Day(7day) 
= Rp. 805.000/pax 
•  TipsPorter Hotel, Mini Bar, Laundry, Telp, Kelebihan bagasi dll. 
 
Optional 
Modem Wifi Portable : Rp 70,000/Day 
 

 

**Rules (Term and Condition) telah diatur sesuai dengan yang ditetapkan oleh Trijayatour dan tidak dapat diganggu gugat** 

 
1. Program ini merupakan Konsorsium B2B yang merupakan gabungan dari beberapa travel agent. Masing-

masing travel agent diharapkan saling menghargai satu sama lain. Travel Agent dilarang melakukan 

promosi selama kegiatan tour berlangsung. 

2. Regulasi kami untuk sistem reservasi menggunakan sistem  First Come - First Serve 

Jika tamu fix confirm untuk join tour mohon bantuan rekan travel agent untuk push DP IDR 6.000.000/pax 
disertakan copy paspor masing-masing peserta yang masih berlaku minimal 6 bulan dari waktu 
kepulangan. Apabila ada revisi/ penambahan nama di halaman 4 – 5 harap dilampirkan juga. 
Tamu yang booked dengan DP, seat confirmed secara otomatis. 
Tamu yang belum DP statusnya masih dapat tergeser kapan saja dengan tamu yang sudah DP. Ataupun 
tamu yang membayar DP kurang dari ketentuan yang berlaku, dapat digeser, tanpa pengembalian uang. 

3. Airport tax internasional/Tipping/Visa masih dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan  terlebih 

dahulu. Airport tax internasional masih dapat berubah, final saat tiket grup di issued. 

4. Biaya Tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu - disesuaikan dengan situasi & 

kondisi yang berlaku apabila terjadi kenaikan airport tax, kenaikan kurs yang signifikan, dsb 

5. Harga tour kami merupakan harga All in (Termasuk tax international), dengan tariff dasar mengikat apabila 

tamu sudah deposit, namun tax internasional tidak mengikat. 

6. Peserta wajib membayar 50 % dari biaya tour selambat – lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal 

keberangkatan 

7. Batas waktu pelunasan biaya Tour Minimal 14 hari kerja sebelum keberangkatan Tour 

8. Issued Tiket tidak bisa menunggu visa keluar. Harap buat visa 1 bulan sebelum berangkat. (Tiket tidak 

dapat dibatalkan dan tanpa pengembalian DP) 

9. Apabila terjadi keterlambatan payment, maka sanksi pembayaran dapat dilakukan dan tidak dapat diganggu 

gugat 

10. Penalti Pembatalan Tour  (Refund Policy): 

▪ > 30 hari : Down Payment  hangus 
▪ 29 – 15 hari : 50% dari biaya tour 
▪ 14 – 07 hari : 90% dari biaya tour 
▪ 06 – 0 hari : 100% dari biaya tour 

 

 

11. Pengembalian Dana secara Penuh bila Consortium tidak memenuhi kuota keberangkatan. Tijayatour 

menginfokan untuk cancellation group maksimal 14 hari sebelum keberangkatan. Setelah periode tersebut, 

group masih dapat dibatalkan jika terjadi rejection visa yang mengubah status group. 

12. Jika terjadi penolakan visa diatas 21 hari, maka akan diberikan potongan sebesar 50% dari deposit, jika 

terjadi penolakan dibawah 21 hari maka tidak ada pengembalian dana deposit dan peserta harus melakukan 

pembayaran sisa pelunasan atau refund policy sesuai dengan penalti pembatalan tour. Trijayatour juga 



tidak berkewajiban memberikan bukti refund airlines, bukti booking hotel, dan lain-lain, karena sudah 

mengacu pada refund policy.  

13. Tidak ada pengembalian deposit untuk pembatalan yang dilakukan oleh penumpang sendiri dengan alasan 

apapun. Pemindahan keberangkatan ke group series berikutnya (Tidak berlaku untuk peak season period), 

mengikuti harga tertinggi dan tidak boleh lebih dari 1 bulan (30 hari) dari jadwal sebelumnya atau tidak 

boleh mengubah status  (Awalnya definite menjadi tidak definite atau pindah ke series yang berbeda 

status). => Setelah apply visa group tidak diperkenankan mengubah keberangkatan. 

14. Pihak Trijayatour tidak berkewajiban memberikan PNR atau tiket, sehubungan dengan kerahasiaan 

penumpang atau peserta lain. 

15. Penolakan atau delay pengeluaran visa bukan tanggung jawab dari kami. Peserta Tour disarankan 

melakukan applikasi visa diatas 1bulan sebelum keberangkatan. 

16. Trijayatour tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan bukti refund atau detail rincian satu persatu, baik 

dari maskapai atau land operator. 

17. Trijayatour berhak untuk menolak memberangkatkan penumpang yang berpotensi untuk melakukan 

tindakan melawan peraturan keimigrasian ataupun unsur kriminalitas lainnya. 

18. Tidak ada pengembalian dana jika peserta tour tidak bisa melewati imigrasi ataupun secara jelas terdapat 

unsur kriminal atau pemalsuan dokumen keberangkatan ataupun secara jelas berpotensi bertentangan 

dengan peraturan keimigrasian yang berlaku baik di Negara asal ataupun tujuan. 

19. Trijayatour tidak memiliki kewajiban untuk menjamin penumpang dalam proses keimigrasian atau 

Trijayatour berhak menolak menjaminkan tamu jika diminta oleh pihak imigrasi setempat. (terutama yang 

berpotensi untuk penyalahgunaan visa) 

20. Quotation tour dengan mengunjungi Shopping, Jika tamu tidak mengunjungi shopping stop, maka berlaku 

biaya penalty. 

21. Dengan melakukan pembayaran Down Payment, agent dan tamu dianggap telah mengerti dengan rules 

consortium. 


