
 
 

 
 

5 Days Hokkaido Winter Tour Special Kiroro Snow Resort 
Kiroro Snow Resort – Lake Toya - Sapporo 
Periode Tour : Desember - Maret                                <<View Detail on Website>> 
 

Day 1: Shinchitose Airport – Kiroro Resort 
Setelah landing di Shinchitose Airport team kami akan menjemput anda di arrival gate menuju kiroro 
snow resort. Dengan membawa voucher hotel dari kami, silahkan check in dan beristirahatlah setelah 
perjalanan yang melelahkan. Menginap di Kiroro Tribute Portfolio Hotel ****/sekelas 
 
Day 2: Free Day Kiroro Snow Resort 
Hari ini anda bebas bermain salju seharian seperi Ski, Snowboard, Snowmobile dll. Di Resort ini banyak 
sekali fasilitas untuk memanjakan diri anda seperti Onsen dan lainnya. Menginap di Kiroro Tribute 
Portfolio Hotel ****/sekelas 
 
Day 3: Lake Toya - Noboribetsu 
Nikmatilah pemandangan lake toya yang sangat indah, anda juga naik ke Usuzan Ropeway untuk melihat 
keindahan alam dari atas. Setelah makan siang destinasi selanjutnya adalah Noboribetsu yang terkenal 
dengan Onsennya. Menginap di Karaksa Hotel Sapporo ****/sekelas 
 
Day 4: Sapporo - Otaru 
Setelah sarapan, driver akan mengajak anda ke Otaru disini anda bisa berkeliling di Otaru Canal, Box Music 
Museum, atau menikmati kuliner seafood di sepanjang jalan. Setelah makan siang perjalanan di lanjutkan 
dengan menuju Odori Park, Hokkaido Gov Museum dan Meiji Jingu. Menginap di Karaksa Hotel Sapporo 
****/sekelas 
 
Day 5: Airport Transfer 
Hari ini Anda akan kami antar ke Shinchitose Airport, Ambilah penerbangan di siang hari biar lebih santai. 
Perjalanan ke Airport membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. 
 
Note: Tour ini hanya dengan driver yang sekaligus membantu perjalanan anda, namun tidak full jadi guide. 
Untuk 2-5 orang akan menggunakan Alphard,  6-9 orang menggunakan Toyota Hiace Grand Cabin. 
 

 2-3 Orang 4-5 Orang 6-7 Orang 8-9 Orang 

Harga per Orang 
Free <5 Year 

265,000 

JPY 245,000 
170,000 

JPY 150,000 
150,000 

JPY 140,000 
135,000 

JPY 125,000 

 
Include : 

1. Hotel bintang 4 dan sarapan 
2. Transport Selama Tour 
3. Bensin, toll, dan Parking Fee 
4. Fee dan Tips Driver 
5. Virtual guide Bahasa indonesia 

Exclude : 
1. Tiket Pesawat ke jepang 
2. Makan siang dan malam 
3. Japan Visa, Biaya permainan salju 
4. Pengeluaran pribadi ( Telefon , laundry, dll) 
5. Yang tidak tercantum di “Include” 

 

HIGHLIGHTS: 
Best 4 Start Hotel 

Premium Private Transport  

TOURJAPAN 
Japan Premium Travel Agency based in Tokyo 

Tel : 0811 518 518, Wa : +81 80 4076 1908 
LINE Official : @tourjapan (with @) 

 
 

https://tourjapan.co.id/hokkaido-winter-private-tour-5-hari-4-malam-spesial/


Syarat & Ketentuan Pemesanan Paket Tour Japan PT.Ayana Global Mandiri 
 

• Setelah Request Private Tour, kami akan membuatkan penawaran paket private tour kepada Anda.  
Silahkan isi form request private tour atau sewa mobil di link bawah ini bila Anda belum mengisi. 
 
Form Private Tour  
Form Sewa Mobil 
 
Atau pilih paket private tour ke jepang atau day tours yang sudah tersedia dengan klik link di bawah ini : 
 
Private Tour Package 
Day Trip Package 
  

• Bila anda setuju dengan harga yang kami berikan, kami akan mengirim invoice resmi untuk deposit pemesanan 

tour 10-50 % tergantung tanggal keberangkatan anda ke jepang.    

• Setelah kami menerima konfirmasi deposit, kami akan mempersiapkan segala kebutuhan yang anda perlukan di 

jepang seperti transport, guide, hotel, dan lainnya. 

• Perlu di perhatikan bahwa pihak TOURJAPAN tidak pernah meminta pembayaran apapun, tanpa invoice resmi 

yang di kirim melalui email official kami. 

• Pastikan pembayaran melalui Bank BCA atas nama PT.Ayana Global Mandiri. 

• Setelah semua keperluan di jepang selesai, kami akan mengirim invoice mengenai pelunasan dengan batas 

waktu yang kami tentukan tergantung dengan tanggal keberangkatan anda.  

• Anda dapat melakukan pelunasan dengan mentransfer ke rekening perusahaan kami di indonesia atau 

pelunasan di jepang dengan mata uang JPY (Japanese  Yen) dengan ketentuan sebagai berikut :   

PELUNASAN DI INDONESIA      

• Silahkan kirim ke Rekening Perusahaan Kami (Kurs megikuti, Kurs saat pelunasan) maksimal 20 hari 

sebelum keberangkatan..      

PELUNASAN DI JEPANG      

• Minimal Deposit 50% atau di tentukan oleh TOURJAPAN di kirim ke Rekening Perusahaan kami di 

Indonesia. 

• Pelunasan di hari pertama saat anda memulai tour dan pembayaran dengan JPY (Japanese Yen).  

• Bila dalam waktu yang di tentukan anda belum melakukan pembayaran, maka tour di anggap batal dan 

uangyang telah anda anda bayarkan tidak bisa di kembalikan atau mengikuti "Cancellation Fee"   

• Anda dapat melakukan perubahan itinerary sesuai dengan kebutuhan, berkonsultasi dengan travel konsultan 

kami.     

• Barang hilang saat tour, bukan menjadi tanggung jawab pihak TOURJAPAN. Jagalah barang bawaan anda.  

• Bila terjadi Gempa, Hujan Badai , Cuaca buruk dan sebagainya yang membahayakan peserta tour, pihak 

TOURJAPAN berhak merubah Itinerary. Dan bila perjalanan tidak memungkinkan ,pihak TOURJAPAN berhak untuk 

membatalkan perjalanan anda dan uang tour di kembalikan 100%  

• Team TOURJAPAN tidak menemani keberangkatan anda dari jakarta, team kami akan menjemput anda di Arrival 

Gate bandara di jepang. Bila anda menginginkan di temani oleh team leader kami dari jakarta, maka anda 

berkewajiban menambah biaya tiket penerbangan Jakarta-Tokyo PP dan akomodasi team leader kami di jepang. 

• Untuk kurs refund menggunakan kurs beli TT Counter bank BCA      

• Bila anda pernah atau melakukan pelanggaran di jepang yang mengakibatkan anda di deportasi dari jepang 

sehingga tour tidak bisa  di lanjutkan, maka pihak TOURJAPAN akan meyerahkan ke pihak yang berwajib dan 

tidak mengembalikan uang yang telah anda bayarkan.      

 

TOURJAPAN 
Japan Premium Travel Agency based in Tokyo 

Tel : 0811 518 518, Wa : +81 80 4076 1908 
LINE Official : @tourjapan (with @) 

 
 

https://tourjapan.co.id/japan-private-tour-form/
https://tourjapan.co.id/japan-private-tour-form/
https://tourjapan.co.id/car-rental-form/
https://tourjapan.co.id/category/paket-tour-jepang/
https://tourjapan.co.id/category/day-tour/

