
 

 

 

 

 

 

  
(Chitose – Noboribetsu – Hakodate – Toyako – Sapporo) 

Departure Dates :  JAN 14 / FEB 18 / MAR 04, 11 / APR 15, 22, 29 / MAY 10, 24 / JUN 03 

  
 

 
 
 
 
 

HARI 01 : JAKARTA – HANEDA - CHITOSE                              
NH 856 CGK – HND 21.45 – 07.00 
NH  55 HND – CTS 09.00 – 10.35 
Berkumpul di bandara Soekarno–Hatta untuk memulai perjalanan Anda 
menuju CHITOSE.  

 

HARI 02 : CHITOSE - NOBORIBETSU      
Setibanya di Chitose, Anda akan diantar menuju Noboribetsu. 
Sesampainya Anda akan diajak mengunjungi DATE JIDAIMURA adalah 
sebuah taman sejarah menyoroti Periode Edo, salah satu era yang paling 
menarik dalam sejarah Jepang, AINU MUSEUM merupakan museum 
outdoor yang memungkinkan pengunjung untuk mengalami budaya 
masyarakat adat Hokkaido, dan JIGOKUDANI HELL VALLEY yang 
merupakan salah satu sumber air panas dengan pemandangan yang 
sangat indah. (MS/MM) 
Hotel: Manseikaku Hotel (4*) / setaraf 

 

HARI 03 : NOBORIBETSU - HAKODATE                 
Setelah santap pagi, Anda akan diantar menuju Hakodate dan akan diajak 
mengunjungi GORYOKAKU TOWER adalah sebuah benteng berbentuk 
bintang yang telah ditetapkan sebagai situs bersejarah khusus, 
KANEMORI RED BRICK WAREHOUSE yang dibangun pada era Meiji 
dan sekarang menjadi tempat pusat perbelanjaan, dan HAKODATE 
ROPE WAY. (MPMS//MM) 
Hotel: Loisir Hakodate (4*) atau setaraf 

 

HARI 04  : HAKODATE - TOYAKO                                                   
Acara hari ini, Anda akan diajak mengunjungi HAKODATE MORNING 
MARKET, dan TORAPISUCHINU MONASTERY adalah biara Jepang 
pertama yang didirikan pada tahun 1898 oleh Prancis. Kemudian Anda 
akan diantar menuju Toyako. Sesampainya Anda akan diajak 
mengunjungi SHOWA SHINZAN BEAR PARK untuk melihat habitat 
beruang Hokkaido, membuat ICE CREAM, dan menuju LAKE TOYA 
dimana Anda akan melihat Mt. Usu yang merupakan gunung volkanik 
yang masih aktif. (MP/MS/MM) 
Hotel : Manseikaku Hotel (4*) atau setaraf 

 

HARI 05 :  TOYAKO – OTARU - SAPPORO                                      
Setelah santap pagi, Anda akan diajak mengunjungi TOYA SAIRO VIEW 
POINT untuk melihat pemandangan Lake Toya, dan FUKIDASHI PARK 
dimana Anda dapat menikmati taman dengan sumber mata air bersih 
alam. Kemudian Anda akan diantar menuju Otaru dan sesampainya Anda 
akan diajak mengunjungi OTARU CANAL, KITAISHI GLASS adalah Toko 
tua produk dari kaca bersejarah, dan MUSIC BOX MUSEUM yang 
terdapat berbagai jenis music box. Selanjutnya Anda akan diantar menuju 
Sapporo. (MP/MS/MM) 
Hotel : ANA Holiday Inn  Hotel (4*) atau setaraf 

 

HARI 6 : SAPPORO                                                           
Setelah santap pagi, Anda akan diajak mengunjungi / melewati SHIROI 
KOIBITO PARK (CHOCOLATE FACTORY) yang terdapat berbagai jenis 
souvenir khas Hokkaido, HOKKAIDO SHRINE salah satu temple yang 
terkenal di Hokkaido, ODORI PARK merupakan taman besar yang 
memisahkan kota utara dan selatan, SAPPORO CLOCK TOWER yang 
merupakan simbol dari kota Sapporo, dan TANUKIKOJI SHOPPING 
untuk berbelanja.. (MP/MS/MM) 
Hotel : ANA Holiday Inn  Hotel (4*) atau setaraf 

 

HARI 07 : SAPPORO                          
Hari ini Anda akan diajak mengunjungi NIJO MARKET yang menjual 
berbagai jenis seafood, SAPPORO BEER MUSEUM yang merupakan 
satu-satunya museum bir di Jepang, dibuka pada bulan Juli 1987 untuk 
menyediakan pengunjung dengan pengetahuan tentang bervariasi bir, 
dan MITSUI OUTLET untuk berbelanja. (MP/MS/MM)      
Hotel : ANA Holiday Inn  Hotel (4*) atau setaraf 

  

HARI 08 : SAPPORO – CHITOSE  – JAKARTA                                 
NH2154 CTS – NRT 14.05 – 15.55 
NH 835 NRT – CGK 17.55 – 23.55 
Hari ini Anda akan diantar ke Chitose airport untuk penerbangan kembali 
ke Jakarta. Smailing Tour mengucapkan terima kasih atas partisipasi 
Anda dalam Menjelajahi Dunia Bersama Smailing Tour dan sampai jumpa 
di acara menjelajahi bagian dunia lainnya bersama Smailing Tour. (MP) 

 
1 USD = IDR 13.500 

Harga Tour Perorang (dalam IDR) - Termasuk PPN 1%   
Minimal keberangkatan 20 dewasa 

Airlines / Date 
Dewasa 

Twin / Triple 

Anak (02 – 11 tahun) Apt Tax & 
Flight Ins 

Sgl Supp 
Visa 

Japan Twin Share Extra Bed No Bed 

NH / JAN – APR 2017 30.200.000 30.200.000 30.200.000 25.200.000 TERMASUK 

 

(IDR 575.000) 
6.088.000 460.000 

NH / MAY – JUN 2017 30.500.000 30.500.000 30.500.000 25.500.000 

 
 
 

 

HIGHLIGHT: *Date Jidaimura *Jigokudani Hell Valley *Goryokaku 
Tower *Showa Shinzan Bear Park *Fukidashi Park *Music Box 

Museum *Hokkaido Shrine *Sapporo Beer Museum 

 

BONUS : * Souvenir Khas Jepang * Pengalaman Membuat Ice 
cream * Asuransi Perjalanan 

Harga ALL IN: 
IDR 

30.200.000 
Termasuk Apt Tax Intl, 
JKT & Fuel Surcharge 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Penjelasan Mengenai tabel : 

(1) APO TAX/FUEL/WAR INS dapat berubah sewaktu-waktu jika ada regulasi / ketentuan dari pemerintah / maskapai penerbangan /pihak asuransi 
mengenai perubahan harga yang berkaitan dengan APO TAX/FUEL/WAR INS. 
(2) Tipping hanya untuk tour leader USD 2/orang/hari, Local Guide USD 5/orang/hari, dan driver USD 1/orang/hari.  

(3) Harga diatas dibuat berdasarkan kurs IDR 13.500 dan benar saat product ini dibuat.  
 

 

Biaya Tour Termasuk : 
- PPN 1 % 
- Tax International NH: IDR 575.000 
- Tiket penerbangan Internasional NH: JKT – x/HND – CTS / CTS – 
x/NRT – JKT dengan kelas ekonomi, non-refundable, non-reroute, non-
endorsable dan masa berlaku 1 bulan dari tanggal keberangkatan. 
- Program /acara tour dan Makan Pagi /Siang/Malam sesuai yang 
tercantum di brosur. 
- Akomodasi hotel bintang 4*. 
Tour Leader & Trolley bag dari SMAILING TOUR 

- Asuransi Perjalanan dengan ACE INA INSURANCE INDONESIA  
 

Biaya Tour Belum Termasuk : 
- Dokumen perjalanan, seperti : visa & paspor. 
- Tip Tour Leader, guide, supir dan porter hotel (lihat keterangan di 
atas) 
- Pengeluaran pribadi: mini bar, laundry, telepon, dll. 
- Semua hal yang tidak tercantum di atas 
 

Ketentuan mengenai Biaya & Pelaksanaan Tour : 

- Biaya tour dapat berubah sewaktu – waktu disesuaikan dengan 

regulasi pemerintah/ maskapai penerbangan/ jasa penyedia hotel / 
kedutaan besar / jasa penyedia lainnya 

sehubungan dengan adanya perubahan pada harga tiket/ airport tax/ 
fuel surcharge/ war insurance/ hotel/ tipping/ biaya pengurusan visa, 
dsb. 
- Jadwal perjalanan juga dapat berubah sewaktu – waktu disebabkan 

situasi dan kondisi yang terjadi pada saat akan / sedang 
berlangsungnya tour dan keputusan perubahanjadwal ditentukan 
berdasarkan pertimbangan atas aspek keamanan, keselamatan dan 
kenyamanan para peserta selama pelaksanaan tour. 
 

Pembayaran Tour : 

- Deposit sebesar IDR 5.000.000/orang pada saat pendaftaran 

- Paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan : pembayaran 50% dari 

biaya tour 
- Paling lambat 14 hari sebelum keberangkatan : pembayaran 100% dari 

biaya tour 
 

Penalti Pembatalan Tour : 
-Deposit   :   non refundable / tidak dapat dikembalikan 
-30 – 20 hari  sebelum tanggal keberangkatan :  50% dari biaya tour 
-19 – 10 hari sebelum tanggal keberangkatan  :  70% dari biaya tour 
-09 – 0 hari sebelum tanggal keberangkatan    : 100% dari biaya tour 
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