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Instagram testimoni: @taxtimoni 

 

 

 

Harga Paket Wisata 

Maskapai Keberangkatan 
Harga (dalam rupiah) 

City Tour 
City Tour + 

USS 

Air Asia/ 
Jetstar/Tiger 
Air/Lion Air  

11 Maret 2017 2.500.000 3.150.000 

14 Maret 2017 2.250.000 2.900.000 

*harga dapat berubah sewaktu-waktu  

Harga Termasuk Harga Tidak Termasuk 
√ Tiket Pesawat PP (JKT-SIN-JKT)  
√ Penginapan 
√ Transportasi (MRT, LRT, Bis) 
√ Tiket masuk USS (tergantung pilihan  
   paket) 
√ Pemandu wisata 
√ Sewa Wifi (untuk 5 pendaftar pertama di  
   setiap tanggalnya) 
   *apabila router tersedia 
√ Vocher potongan harga IDR 50.000 
   untuk pembelian tiket pesawat & hotel 
   berikutnya di TaxPacker   

√ Tipping guide IDR 75.000/pax/hari 
  (Wajib dibayar saat pelunasan)  
√ Biaya pembuatan Paspor 
√ Makan & kebutuhan pribadi lainnya    
√ Biaya kelebihan bagasi di Bandara 
√ Biaya sewa wifi untuk pendaftar ke-6 dst     
   (optional/tidak wajib. Tergantung  
    kesepakatan grup) 

 

HIGHLIGHT ITINERARY 

Day1 

Berkumpul di Soekarno Hatta untuk menuju ke Singapura. Mengunjungi Merlion Park, 

Marina Bay Sands & Garden By The Bay  
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Day2 
Bermain di Universal Studio (bagi peserta yang memilih paket dengan USS) kemudian 

dilanjutkan mengunjungi Clarke Quay. Bagi yang tidak memilih paket USS, melakukan 

city tour seperti: Sentosa Island, Haji Lane, Helix Bridge, Esplanade, Henderson 

Waves, Singapore Botanic Garden 

Day3 

Check out penginapan, mengunjungi Orchard Road, menuju bandara 

SYARAT & KETENTUAN BERLAKU 

1. Pendaftaran harus disertai dengan uang muka minimum sebesar IDR 1,500,000, 

NON REFUNDABLE.  

 

2. Pendaftaran & Pelunasan harus dilakukan selambatnya tanggal 20 Februari 2017  

 

3. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta. Jika kurang 

dari minimum peserta, penyelenggara berhak melakukan penyesuaian harga tour. 

 

4. Apabila terjadi force majeur karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam 
dan lain-lain, Penyelenggara tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atas 
service yang sudah dibayarkan dan tidak digunakan dan biaya tour tidak termasuk 
biaya pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh force majeur. 
 
5. Rencana perjalanan dapat berubah sesuai dengan kondisi & cuaca pada saat tur 
berlangsung 
 
6. Router WIFI tidak dibawa masuk bagi peserta yang mengunjungi Univesal Studio 
Singapura (USS) 
 
7. Dengan membayar uang muka pendaftaran, Anda dianggap telah memahami dan 
menerima syarat & kondisi di atas. 


