4D BANGKOK PATTAYA LEBARAN
EDITION
23 May 2020 - 26 May 2020

See Itinerary Detail
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JAKARTA - BANGKOK ( QZ 252 12.45-16.25 )
Hari ini berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 2 untuk penerbangan
menuju Bangkok. Setibanya di Bangkok, Anda akan langsung diantar menuju Asiatique yang
merupakan salah satu night market atau pasar malam terbesar di Bangkok. Lalu Anda akan
diantar ke hotel untuk beristirahat.
Hotel: Miramar Bangkok *4 atau Setaraf.
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BANGKOK - PATTAYA
Setelah makan pagi, Anda akan diajak city tour dengan mengunjungi Wat Arun melalui Sungai
Chao Praya dengan menggunakan kapal. Setibanya di Wat Arun, Anda dapat memakai baju
tradisional Thailand secara gratis. Kemudian Anda akan diajak mengunjungi Chocolate Shop dan
Leather Shop. Makan siang di restoran. Setelah itu acara dilanjutkan menuju kota Pattaya untuk
mengunjungi Silver Lake Pattaya (tidak termasuk tram). Kemudian kita akan menuju Laser
Buddha, Honey Bee Shop dan Erawadee Herb Shop. Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju
Terminal 21 Pattaya. Kemudian menuju hotel untuk istirahat.
Hotel: The Grass Serviced Suite *4 atau Setaraf.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant
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PATTAYA - BANGKOK
Hari ini Anda akan mengunjungi Big Buddha dan Legend Siam yang merupakan salah satu
tempat atraksi terbaru di mana kita bisa menyaksikan tarian tradisional Thailand. Setelah itu Anda
akan mengunjungi Chocolate Ville dan dilanjutkan dengan makan siang di restoran lokal.
Kemudian Anda akan menuju Bangkok dan mengunjungi salah satu mall perbelanjaan MBK Mall.
Selanjutnya kita akan menuju hotel untuk beristirahat.
Hotel: Miramar Bangkok *4 atau Setaraf.
Breakfast: Hotel Lunch: Local Restaurant
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BANGKOK - JAKARTA ( QZ 253 20.40-00.05 )
Setelah makan pagi, Anda akan mengunjungi Mix Mall Chatuchak. Selanjutnya kita akan
mengunjungi Or ThoKor Market yang merupakan pasar buah. Sore hari kita akan menuju
bandara untuk kembali ke tanah air tercinta. Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa
pada acara Tour kami selanjutnya.
Breakfast: Hotel
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SYARAT DAN KETENTUAN
BIAYA TERMASUK
Ticket pesawat udara Air Asia PP kelas ekonomi (non-endorsable, nonrefundable & non-reroutable
berdasarkan harga group / promosi).
Bagasi 20 kg pulang dan pergi.
Airport tax International (dapat berubah sewaktu waktu).
Penginapan di hotel berdasarkan minimum 2 (dua) orang dalam 1 kamar (twin sharing).
Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum dalam acara perjalanan (MP – Makan
Pagi; MS – Makan Siang; MM – Makan Malam).
Berat maksimum 7 kg untuk 1 handbag kecil untuk dibawa ke kabin pesawat atau sesuai dengan
peraturan maskapai penerbangan yang digunakan.
Tour Leader berpengalaman dari Indonesia (Jika * Total peserta mencapai Minimal 15 Orang,
apabila dibawah 15 orang maka kami sediakan Handling Airport di Jakarta. Peserta akan bertemu
dengan Guide Bahasa Indonesia di Bangkok.
BIAYA TIDAK TERMASUK
Asuransi Perjalanan Individu.
Tips untuk Lokal Guide, Tour Leader & Pengemudi Rp 290.000 / pax (dibayarkan di Jakarta).
Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa, entry permit, dll.
Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service, laundry, mini bar, tambahan makanan dan
minuman serta pengeluaran lainnya.
Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan.
Biaya Single Supplement.
Tips untuk Pelayan restoran dan Porter (jika ada) di Hotel dan Bandara.
Traveling bag bagi setiap peserta.
PPN 1%
OPTIONAL TOUR PEMBAYARAN DI INVOICE (KALAU DI BANGKOK HARGA IKUTIN DARI
GUIDE LOKAL):
MADDAME TUSSAUD : Rp. 290.000 / PAX.
ALCAZAR SHOW : Rp. 290.000 / PAX.

Ketentuan mengenai Biaya dan Pelaksanaan Tour (Others):
Uang muka pendaftaran Rp. 4.000.000 yang dibayarkan tidak dapat dikembalikan (down payment
non-refundable) pembayaran sesuai dengan destinasi yang dipilih ditambah dengan biaya visa (jika
ada).
Pelunasan biaya tour dilakukan 31 hari sebelum tanggal keberangkatan.
Bagi pendaftar yang berusia di atas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau
indera atau keterbatasan secara mental, wajib didampingi oleh anggota keluarga, teman atau
saudara yang akan bertanggung jawab selama perjalanan tour.
Jika terjadi pembatalan acara tour oleh Peserta sebelum tanggal keberangkatan maka biaya
pembatalan adalah sebagai berikut:
Setelah pendaftaran : Uang muka pendaftaran (Non Refundable).
30-15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari biaya tour.
14-07 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 75% dari biaya tour.
06-00 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour.
Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Peserta atau Pihak Tour) karena bencana alam,
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perang, wabah penyakit, aksi teroris atau keadaan ‘Force Majeure’ lainnya, maka ketentuanketentuan di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tergantung
dari kebijakan pihak airlines, hotel dan agen di luar negeri. (Force Majeure; Suatu kejadian yang
terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak
dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya).
Bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa
disetujui, karena keharusan sehubungan dengan tenggat waktu yang ditentukan perusahaan
penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan Peserta tetap dikenakan
denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi terkait pihak airlines, hotel dan agen di
luar negeri.
Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, Pihak Tour berhak untuk
menerbitkan tiket pesawat, kereta api dan transportasi lainnya, akomodasi, tiket masuk objek wisata
tanpa melakukan konfirmasi lisan maupun tertulis kepada pendaftar yang telah melakukan deposit.
Pihak Tour berhak mengganti hotel-hotel yang akan digunakan berhubung hotel tersebut sudah
penuh dan mengganti dengan hotel lain yang setaraf sesuai dengan pertimbangan dan konfirmasi.
Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran/konferensi
maka akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota-kota terdekat.
Jadwal tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa
mengurangi isi dalam acara tour tersebut.
Pihak Tour berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan harga tour,
airport tax, dll) kepada calon Peserta.
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