
                            

 
 

SINGAPORE – THAILAND (HADYAI) – MALAYSIA + GENTING 
Highlight :FREE Genting Cable Car, 3 mata uang, 3 bahasa, 3 budaya 

HARI PROGRAM / JADWAL  PERJALANAN 

Hari 1 

Jakarta – Singapore – Resort World (USS)   (No Meal)   
Hari ini berkumpul di Soekano Hatta untuk menuju ke Singapore. Sesampainya di Singapore, kita 
akan menuju ke Resort World, acara bebas/optional jika ingin bermain di Universal Studio : 
Battlestar Galactica, Far-far away castle, Madagascar, dan lainnya atau S.E.A Aquarium, 
Aquarium terbesar di duniaatau anda bisa menguji peruntungan di Casino. Malam harinya kita 
akan ke Sentosa Island untuk menyaksikan Wings of Time (optional).                            
Bermalam di Fragrance Hotel *** / setaraf. 

Hari 2 

Singapore City tour – Thailand (Hadyai)dengan Bus Express Executive(Makan Siang, Malam) 
City tour hari ini dimulai mengunjungi Merlion Park (patung singa, simbol negara Singapore), 
Esplanade, Duty Free Shop, Bugis Street, dan Orchard Road. Sore harinya kita akan 
melanjutkan perjalanan ke Thailand dengan bus pariwisata Executive / express (AC,TV,DVD). 

Hari 3 

Thailand (Hadyai) Shopping Tour (Makan Pagi, Siang)      
Setibanya di Hadyai kita akan langsung menuju hotel. Acara bebas dapat berjalan kaki di 
keramaian hotel diantar untuk shopping ke Lee Garden, Kimyong Market, Central Malluntuk 
shopping oleh-oleh khas Thailand yang murah. Setelah itu kita akan makan siang khas Thailand, 
pada malam hari nya anda bisa menonton Cabaret show (waria) (Optional Cabaret 
750THB/Pax incld transport). 
Bermalam di GOLDEN CROWN  Hotel *** / setaraf. 

Hari 4 

Thailand (Hadyai) City Tour  (Makan Pagi, Siang, Malam) 
Setelah sarapan pagi, kita akan mengunjungi Nora Plaza, Toko Madu.Perjalanan dilanjutkan 
mengunjungi Bukit dewi Kwan imReclining/Sleeping Budha& Four faces budha, Tang Kuan Hill 
(with cable lift) atau dikenal dengan menara pagoda, disini kita naik ke puncak gunung Songkhla 
untuk melihat pemandangan kota Hadyai dari atas, bagi yang mempunyai permintaan, menurut 
kepercayaan setempat mengitari pagoda sambil membunyikan lonceng sebanyak 7x permintaan 
anda bisa terkabul. Lalu makan siang spesial Thailand (Tom Yam Kung).Sore harinya kita akan 
mengunjungi Pantai Samila.Setelah makan malam, acara bebas. 
Bermalam di GOLDEN CROWN  Hotel *** / setaraf. 

Hari 5 

Thailand (Hadyai) – Malaysia (Kuala Lumpur)dengan Bus Express Executive (Makan Pagi, 
Siang)      
Setelah sarapan pagi kita akan melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur. Setibanya langsung 
check-in hotel. Acara bebas dapat shopping di sekitar hotel.   
Bermalam THE 5 ELEMENTS  Hotel *** / setaraf. 

Hari 6 

Kuala Lumpur City tour – Genting Highland- Kuala Lumpur (Makan Pagi, Siang)      
Setelah sarapan pagi di hotel. kita akan citytour mengunjungi Istana Raja, Dataran Mederka, 
KLCC Twin Tower (photo stop), Boutique Chocolate, Batu Cave, dan Genting Highland dengan 
naik cable caryang terpanjang dan tertinggi di Asia. Di Genting anda dapat bermain di Indoor 
Theme park atau mencoba peruntungan anda di Casino. 
Bermalam THE 5 ELEMENTS  Hotel *** / setaraf. 

Hari 7 Kuala Lumpur – Jakarta   (Makan Pagi)      
Acara bebas, Sampai waktunya kita akan kembali ke Kuala lumpur untuk kembali ke Jakarta. 

 

Keberangkatan Thn 2018 Dewasa 
(Twin/Triple) 

Anak  
with Extra Bed 

Anak 
 NO Bed 

Single Supp 

05 , 11 , 18 , 25 JULY 
01 , 08 AGUSTUS  

05, 12, 19, 27 SEPTEMBER 
03,10,17,24,31 OKTOBER 

Rp 5.990.000 Rp 5.990.000 Rp 5.490.000 +Rp 1.500.000 

Note : HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU – WAKTU& Itinerary dapat berubah sesuai kondisi tour 
 

Harga Termasuk HargaTidak Termasuk 
  Tiket International by CGK-SIN/KUL-CGK by Lion Air 

/ JETSTAR / AIR ASIA  / KLM ( ROYAL DUCTH ) 
Economy Class + Taxes YQ 

 Bagasi 20Kg sesuai dengan peraturan penerbangan 
 Akomodasi hotel *3 atau setaraf (Twin / Triple) 
 Transportasi ber-AC  
 Acara Tour & makan sesuai program paket tour diatas 

 Tipping Tour Leader, Guide & driver :Rp 
595.000/Pax selama 7 hari (dibayar saat 
pelunasan) 

 Tips porter Hotel, mini bar, laundry dan telp 
 Kelebihan Bagasi 
 Makan & Minum diluar Program 

 



                            
KONDISI :  

 Reservasi Booking dengan  Uang Muka Minimum Rp. 2.000.000 /pax (NON REFUNDABLE). Pendaftaran yang 
dilakukan 30 hari sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan uang muka sebesar 50% dari total biaya 
tour (berlaku untuk low & peak season). 

 Keberangkatan minimal 10 PESERTA, apabila peserta kurang dari jumlah minimal yang telah ditentukan maka 
peserta bersedia dipindah ke tanggal keberangkatan berikutnya atau bersedia dikenakan biaya tambahan 
sesuai jumlah peserta yang ada. 

 Jika jumlah peserta ganjil atau peserta menginginkan 1 kamar untuk 1 orang maka akan dikenakan biaya 
tambahan single supplemen Rp.1.500.000 (untuk sekamar sendiri) 

 Bagi peserta yang berusia di atas 70 Tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau 
keterbatasan secara mental wajib didampingi oleh anggota keluarga, teman atau saudara yang akan 
bertanggung jawab selama perjalanana. 

 Masa berlaku passport minimal 7 Bulan dari tanggal kepulangan / Tiba di Indonesia 
 Jadwal perjalanan / penerbangan / harga dapat berubah sewaktu-waktu bila ada perubahan yang 

disebabkan delay penerbangan menyesuaikan kondisi di lapangan . 
 Pelunasan paling lambat 21 hari sebelum tanggal keberangkatan. 
 Biaya Pembatalan oleh peserta dalam waktu : 

Setelah pendaftaran Uang muka (Deposit) Hangus 
Pembatalan setelah Deposit sampai dengan 30 Hari sebelum pemberangkatan dikenakan biaya pembatalan 
50% 
Pembatalan Setelah Deposit sampai  dengan 15 Hari Sebelum keberangkatan :  75 
%                                                
Pembatalan Setelah Deposit sampai dengan  7 Hari Sebelum Keberangkatan : 100 % 

 Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu sebelum ada pembookingan dan pembayaran. 
 Pembatalan karena bencana alam “ Force Majuer” sesuai kebijakan pihak airlines, hotel dan agent di luar 

negeri 
 Jadwal Tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa mengurangi isi 

dalam acara tour tersebut. 
 Final Confirmation & Hal-hal yang harus diperhatikan, akan diberikan maksimal 3 hari sebelum keberangkatan. 
 TIDAK ADA PENGEMBALIAN UANG UNTUK PAKET PERJALANAN YANG DIBATALKAN ATAU DIUBAH ATAS 

PERMINTAAN CUSTOMER 

** Dengan membayar Deposit Tour Peserta dianggap telah memahami dan menerima kondisi diatas ** 

 


