6D ASOBI–EID ALFITRI

Day 01 : JAKARTA – SINGAPORE – HATYAI QZ 262 CGK-SIN 0655-0950


 ( -/-/D)
Hari ini kita berkumpul di Soekarno Hatta International Airport untuk bersama-sama berangkat menuju Singapore, setibanya
di Singapore kita akan mengunjungi Merlion (photo stop), Garden by the bay (photo stop) dan Universal Studio Singapore
(Photo Stop), belanja oleh-oleh di Orchard Road, Sore hari perjalanan dilanjutkan menuju Thailand dengan Executive Bus
(Fasilitas : Ac, Video, Reclining Seat ) Via KL ).
Overnight in Bus
Day 02 : THAILAND (HATYAI)
( B/-/D )
Tiba di Hatyai, langsung menuju hotel , selanjutnya acara bebas / atau anda dapat kami antar ke Nora Plaza atau Kaysoom
serta Renue (Local produk Thailand) untuk membeli makanan khas Thailand seperti dodol durian yang sangat terkenal
kelezatannya. Malam harinya nonton Caberet Show / Show Waria (Optional) yang spektakuler dan menarik.
Hotel: Yannaty Hotel/ Setaraf *3
Day 03 : THAILAND (HATYAI)
( B/L/- )
Setelah sarapan pagi kita menuju Pantai Shongkhla (Samila Beach). Mengunjungi Patung Budha Tidur, Patung empat Muka ,
kemudian anda juga dapat mengunjungi pemandangan indah dari puncak bukit TANG KUAN HILL dengan Naik cable Lift ke
puncak gunung Shongkhla, diperjalanan kita mampir ke KOYO untuk membeli aneka Souvenir dan makanan khas Thailand,
seperti dodol durian yang sangat terkenal kelezatannya. Acara dilanjutkan ke Bukit Kwan Imm untuk melihat Patung Dewi
Kwan Im. Pada malam harinya acara bebas dapat anda gunakan untuk berjalan-jalan di sekitar keramaian Hotel.
Hotel: Yannaty Hotel/ Setaraf *3
Day 04 : THAILAND – KUALA LUMPUR
 ( B/L/D)
Setelah sarapan pagi , perjalanan dilanjutkan menuju Kuala Lumpur , Malaysia dengan Executive Bus. Tiba di Kuala lumpur
malam harinya langsung menuju hotel. Acara bebas dapat anda gunakan untuk berjalanan- jalan di sekitar hotel.
Hotel: Alpha Genesis Hotel/ Setaraf *3
Day 05 : KUALAN LUMPUR – GENTING
 ( B/L/-)
Sarapan pagi di hotel, city tour kita mulai dengan mengunjungi Istana Raja, Dataran Merdeka, Butik Cokelat, KLCC-Suria /
Twin Tower (Photo stop) Batu Cave dan dilanjutkan menuju Genting Highlands dengan menggunakan kereta Gantung / Sky
Way terpanjang dan tertinggi di Asia tenggara. Di genting anda dapat bermain di Indoor/ Outdoor Theme Park (Optional).
Anda juga dapat mencoba peruntungan anda di Sky Casino atau Shopping di Sky Avenue Plaza.
Hotel: Alpha Genesis Hotel/ Setaraf *3
Day 06 : KUALA LUMPUR – JAKARTA AK 386 KUL-CGJ 1835-2000
 ( B/-/- )
Sarapan pagi di hotel, Acara bebas sampai waktunya kita akan kembali ke Kuala lumpur untuk kembali ke Jakarta. Bila waktu
memungkinkan anda akan kami ajak ke PUTRA JAYA dan Local Produk Malaysia. Setelah itu kita akan menuju Airport untuk
terbang kembali menuju Tanah Air .
*Harga Tour berdasarkan IDR ,Mininum keberangkatan 34 Peserta dan 1 Tour Leader dari Jakarta.
DEPARTURE DATE
ADULT / CHILD
CHILD ( < 6 years )
SINGLE SUPPLEMENT
Twin Sharing
No Bed
1 Room / 1 Person

25 May 2020 (EID AL FITRI)

Rp. 8.900.000

Rp. 8.100.000

Rp. 2.000.000

**Harga masih dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, sesuai dengan confirmasi & availability dari airlines
maupun Hotel & Demi kelancaran tour, Acara & Jadwal perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahul









HARGA TERMASUK
Tiket International : CGK-SIN/KUL-CGK By Air Asia
Ekonomi Class ( Non Refundable, Non Re-Routeable, Non
Upgrade )
Bagasi 20 KG & Cabin 7 Kg
Akomodasi Hotel 4N ( Twin Sharing / TRIPLE )
Base on Availability & Confirmations in Final Itinerary
Makan Sesuai Itinerary
Transportasi selama perjalanan tour
City Tax Kuala lumpur

HARGA TIDAK TERMASUK







Tipping TL,Guide & Driver Idr 500.000
Pengurusan Dokumen Perjalanan : Passport, dll
Optional / Tour Tambahan
Tipping Bell Boy Hotel, Porter Airport
Biaya Extend / Deviasi
Ticket Optional

TERMS AND CONDITIONS
1. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per peserta Rp 4.000.000,- + Biaya Visa (jika
ada).
2. Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat berubah sewaktu-waktu, dan
akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan.
3. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sesuai jadwal dan
ketentuan dari pihak Kedutaan, dan biaya visa tetap harus dilunasi walaupun visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan.
4. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta.
5. Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di masing-masing kota /
negara. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran / konferensi, atau hotel yang
ditawarkan sedang penuh, maka akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat.
6. Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, gangguan, keterlambatan sarana
angkutan/transportasi, bencana alam dll) yang dapat memengaruhi acara tour akan dirubah dan bersifat non-refundable
(tidak dapat dikembalikan). Dan Biaya Tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur.
7. Pelunasan biaya tour paling lambat 21 hari sebelum tanggal keberangkatan.
8. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
9. Pengunduran diri / visa ditolak / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya
pembatalan, sbb :
1. setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable)
2. 30 - 15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour
3. 14 - 07 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour
4. 06 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour
10. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat dan kondisi
di atas.

