
                    

 

 

 

 

 

          

KEBERANGKATAN 30 Des – 04 Jan 2018 
HARI PROGRAM / JADWAL  PERJALANAN 

HARI 01 
 

JAKARTA – BANGKOK       ( Makan Malam  )      CGK (13.10) – BWN (16.30) // BWN (18.15) –BKK (20.00 )       
Hari ini kita berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang menuju Bangkok. Sesampainya di Bangkok,kita akan 

makan malam di loka resto dan setelah itu kita menuju ke hotel untuk beristirahat  

Bermalam di SEASON HUAMARK HOTEL *** atau setaraf 

 

HARI 02 
 

BANGKOK – HUAHIN       (Makan Pagi, Siang, Malam) 

Sarapan pagi di hotel. Setelah sarapan pagi kita akan menuju ke Hua Hin , sesampainya di Hua Hin kita akan city tour 

mengunjungi Damnoen Saduak Floating market,selanjutnya kita akan mengunjungi Maruekhatthaiyawan Palace/Huai 

Mongkol/Hua Hin Night Market  

Bermalam di HUA HIN LOFT *** ( SETARAF ) 

 

HARI 03 

HUA HIN – PATTAYA     (Makan Pagi, Siang , Malam ) 

Sarapan pagi di hotel. Perjalanan dilanjutkan mengunjungi Venezia Hua Hin ( include gondola ride ) & Santorini Park ( 

Include entrance tiket ) , sore hari nya kita akan melanjutkan perjalan ke Pattaya , sesampai nya di Pattaya kita akan 

makan malam di local resto dan setelah itu kita akan menuju ke hotel untuk beristirahat  

Bermalam di GOLDEN BEACH  HOTEL *** atau setaraf 
 

HARI 04  

PATTAYA – BANGKOK  (Makan Pagi, Siang , Malam )                 

Sarapan pagi di hotel. Perjalanan dilanjutkan mengunjungi Gems Jewelry & Bee Farm ( wajib dating ) , selanjutnya kita 

akan menyaksikan Noongnoch Show ( Show Gajah dan Tradisional Thailand ) , selanjut nya kita FOTO STOP di Laser 

Budha & Silver Lake dan mengunjungi Pattaya Floating Market & Dried food market , setelah itu kita akan 

melanjutkan perjalanan menuju Bangkok ,kita akan mengunjungi MBK Mall & Siam Paragon & Asiatic Night Market 

,setelah itu kita menuju ke hotel  

Bermalam di SEASON HUAMARK HOTEL *** atau setaraf 

Hari 05 
BANGKOK  FREE PROGRAM  ( Makan Pagi ) 

Sarapan pagi di hotel , FREE PROGRAM ( No Guide & Transport )  

Hari 06 

BANGKOK  ( Makan Pagi) 

Sarapan pagi di hotel , setelah itu kita akan di antar menuju ke airport untuk kembali ke Jakarta transit brunei  

Setibanya di Brunei kita bisa city tour brunei ( OPTIONAL TOUR MIN 15 PAX )  mengunjungi Kampung Air (photo stop), 
Masjid Omar Ali Syaifuddin, Istana Sultan, Masjid Jame (photo stop), dan Gadong shopping Mall dan Makan Malam 
Di Lokal Resto , Sampai waktu kita akan di anter kembali ke airport  
 

 

Harga Termasuk :  Harga Tidak Termasuk :  

 Tiket International by Royal Brunei  CGK-BKK-CGK 

x- BWN, Economy Class + Taxes YQ (non refundable) 

 Bagasi 20KG sesuai dengan peraturan penerbangan 

 Akomodasi hotel *3atausetaraf (Twin / Triple) 

 Transportasi bus ber-AC &tiket masuk objek wisata 

 Acara Tour &makansesuai program paket tour diatas 

 Optional Tour / Tour tambahan. 

 Tip Rp 600.000/ PER PAX / HARI  

 Pengeluaran Pribadi : Tips Porter Hotel, 

Mini Bar, Laundry, Telp dll. 

 

 

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

Keberangkatan 
Dewasa 

 (Twin/Triple) 
Anak  

WithBed  
Anak+ 2 dewasa 

No Bed 
SINGLE  
SUPP 

30 Des – 04 Januari 2019 Rp. 10.950.000 
Rp. 

10.750.000 
Rp.10.550.000 +Rp. 2.100.000 



                    

 

 

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). 

 Keberangkatan minimal 15 peserta 

 Jika jumlah peserta ganjil atau peserta menginginkan 1 kamar untuk 1 orang maka akan dikenakan biaya 

tambahan single supplemen Rp.2.100.000 (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. 
 


