
                  DNH TOUR & TRAVEL 
                          Jalan RC Veteran No.7 Bintaro. Jakarta Selatan 12330 

                          Phone : 087820605077, WA: 0811818003/087820605077  
                           Email : dnh_biroperjalanan@yahoo.com, Website : www.dnhtravel.com 

 

DAY 1  

DAY 2  

DAY 3  

DAY 4  

 

DAY 5 

 

DAY 6 

 

 

JAPAN WINTER TRIP BACKPAKER 

6 DAYS 5 NIGHT 

Winter is coming guys… ke Jepang pas lagi saljuan pas banget nih. Temen temen ga cuman 
ngerasain perjalanan aja tapi ngerasain live like a local nya Jepang. Ikut berbaur dengan 
masyarakat Jepang, menginap di rumah ala ala Jepang, makan makanan Jepang, liat 
tradisinya pas musim dingin dan tentunya bermain salju. Wah pasti seru, dangan harga 
sangat terjangkau di kantong. 

Kali ini kita akan eksplore Jepang area Kansai kita akan mengunjungi Osaka – Kyoto dan 
Shiga (biwako valley) untuk trip kali ini karena trip kali ini jatuh pada musim dingin tentu 
kita pengen dapet salju dong, oleh karena itu kita buat itinerary semenarik mungkin. 

 

 

 Tiba di Jepang dan beristirahat. 

 

 

 Menuju ke Kyoto dari Osaka mengunjungi Kinkakuji, Bamboo Forest dan Arashiyama yang 
terkenal itu dan menyempatkan ke Gion.  

 
 

 
 Menuju Shiga untuk bermain salju di Biwako Valley. 

 
 
 

 Mengexplore Osaka Castle, Tsutenkaku, Dotonburi (berbelanja). 
 

 
 

 FREE TIME Universal Studio (bagi yang ingin dan ada budget tiket) atau explore ke Osaka 
dan berbelanja. 
 
 
 

 Persiapan pulang ke Indonesia. 
 

 



Price : 

 

Include : 

 

Exclude : 

 

Syarat dan Ketentuan : 

 

NOTE : 

 

 
 

 Peserta 30 pax  IDR 11.000.000 

 Peserta 25 pax  IDR 12.000.000 

 Peserta 20 pax  IDR 13.000.000 

 
 

 Tiket Pesawat PP by Air Asia or Scoot 

 Airport Tax 

 Apartemen / Hostel 

 Public Transportation 

 Tour Leader 

 Entrance Fee sesuai program 

 Breakfast onigiri & mineral water 

 Suica Card 

 Free Bagasi 7kg 

 
 

 Biaya pembuatan paspor. 

 Biaya pengeluaran pribadi (telepon, mini bar, laundry, dll). 

 Biaya tour tambahan / optional tour. 

 Biaya kelebihan berat bagasi (excess baggage) 

 Tipping Guide 4000 yen. 

 
 

 DP sebesar 3.000.000 / pax pada saat pendaftaran dan tidak dapat di kembalikan. 

 Setelah DP kami akan langsung issued tiket sesuai jadwal keberangkatan. 

 Bila terjadi pembatalan oleh peserta maka uang tidak dapat di kembalikan. 

 Pelunasan paling lambat 1 bulan sebelum keberangkatan. 

 

 
 

KEBERANGKATAN SESUAI REQUEST YANG DI MINTA DAN TIDAK DAPAT DIRUBAH KEMBALI. 


