
                     

 

 
 
 
 

(PERIODE BOOKING Now – 31Aug 2018) 
KEBERANGKATAN 02 – 05 November 2018 

HARI PROGRAM / JADWAL  PERJALANAN 

HARI 01 
 

 JAKARTA – KUALA LUMPUR  (Makan Malam)CGK (0950) – KUL (1255)  by MH 
Pagi ini kita berkumpul di Soekarno-Hatta terminal 3 untuk berangkat menuju ke Kuala lumpur, Setelah 
sampai di kualalumpur kita akan 
citytour mengunjungi Istana Raja, Dataran Merdeka, KLCC Twin Tower (photo stop), Boutique Chocolate, 
Batu Cave, dan Genting Highland dengan  naik cable car  yang terpanjang  dan  tertinggi di Asia. Di Genting 
anda dapat bermain di Indoor Theme park atau mencoba peruntungan anda di Casino. 
Bermalam di Pacific Express Hotel ****  

HARI 02 
 

KUALIFIKASI MOTOGP    (Makan Pagi, Malam) 
 Sarapan pagi di hotel. Sampai waktunya anda akan diantar ke sirkuit untuk menyaksikan babak kualifikasi 
dari MOTO3 (12.35 -13.15),MOTO GP (14.10-14.50),MOTO2 (15.05-15.50). Setelah menyaksikan 
pertandingan yang sangat mendebarkan hati, anda akan di ajak untuk Makan malam dengan BUFFET ALL U 
CAN EAT di Restoran Kuala lumpur, Check-in hotel untuk istirahat. 

Bermalamdi Pacific Express Hotel ****  

HARI 03 

FINAL RACE DAY   (Makan Pagi, Malam) 
Sarapan pagi di hotel, Setelah selesai sarapan Kita akan mengunjungi TWIN TOWER Dan BERLY'S 
CHOCOLATE HOUSE. Setelah itu kita akan menuju ke sirquit untuk menyaksikan BABAK PEMANASAN dan 
BALAPAN FINAL MOTO3 (12.00-13.00), MOTO2(13.20-14.20),MOTO GP (15.00-16.00).Setelah selesai 
menyaksikan babak pemanasan dan final. Setelah selesai kita akan shopping di Bukit Bintang, setelah selesai 
kita akan menuju ke hotel untuk beristirahat 
Bermalam diPacific Express Hotel **** 

HARI 04  
KUALA LUMPUR–JAKARTA(Makan Pagi)  KUL (1355) – KUL (1500)  by MH  
Sarapan pagi di hotel, dan check-out.,Sampai waktunya akan diantar ke bandara untuk kembali ke 
jakarta,Sampai jumpa di musim balap 2019 

 

Harga Termasuk :  Harga Tidak Termasuk :  
 Tiket Jakarta – Kualalumpur PP By MH (Promo 

klas – No change, non refundable, dan no 
extend)  

 Bagasi 23KG sesuai dengan peraturan 
penerbangan 

 Akomodasi hotel *3atausetaraf (Twin / Triple) 
 Transportasi bus ber-AC &tiket masuk objek 

wisata 
 Acara Tour &makansesuai program paket 

tour diatas 
 Bonus : Ear Plug & Jas Hujan Plastik  
 Tiket Kualifikasi & Real Race K1-GrandStand 

(Tribune VR46). 

 Optional Tour / Tour tambahan. 
 Tip USD5 : Rp 280.000/ PER PAX / HARI  
 Pengeluaran Pribadi  
 Jika upgrade ke MainGrandStand, 

dikenakan penambahan 
Rp250.000/pax 

  

 
 
 

HARGA PER ORANG dalam IDR / Sharing 1 Kamar Berdua / Bertiga bila peserta ganjil  

Keberangkatan Dewasa 
 (Twin/Triple) 

Anak  
WithBed  Anak No Bed SINGLE  

SUPP 
02 – 05 November 2018 

 Rp. 5.990.000 Rp. 5.990.000 Rp.5.490.000 Rp. 1.300.000 



                     

SYARAT & KONDISI :  

 Reservasi Booking dengan  Uang Muka Minimum Rp. 2.500.000 /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). 

 Jika jumlah peserta ganjil atau peserta menginginkan 1 kamar untuk 1 orang maka akan dikenakan biaya 
tambahan single supplemen Rp.1.300.000 (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 6 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 . 
 Paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan : pembayaran 50% dari biaya tour 
 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 melakukan 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- 2 hari sebelum 

keberangkatan. 
 TIDAK ADA PENGEMBALIAN UANG UNTUK PAKET PERJALANAN YANG DIBATALKAN ATAU DIUBAH 

ATAS PERMINTAAN CUSTOMER,  
Dengan membayar deposit peserta mengerti dan meyetujui syarat & kondisi dari paket tour ini. 

 


