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HARGA PAKET WISATA 

Maskapai Tanggal Perjalanan Harga 

AirAsia/Lion Air 14 Mei – 17 Mei 2017 Rp 3.300.000 

*Harga dapat berubah sewaktu-waktu 

 

Harga Termasuk Harga Tidak Termasuk 

 Tiket pesawat PP (JAKARTA-BANGKOK-
JAKARTA) 

 Airport Tax & Fuel Surcharge 
 Akomodasi/penginapan 
 Acara Tour 
 Transportasi 
 Travel Mate 
 Souvenir 
 Sewa Wi-Fi (untuk 5 pendaftar pertama di 

setiap tanggalnya) 
*apabila router tersedia 

 Biaya pembuatan paspor 
 Makan & Kebutuhan pribadi lainnya 
 Tiket masuk wisata 
 Sewa mobil van/elf untuk ke Hua Hin 
 Biaya kelebihan bagasi di Bandara 
 Asuransi perjalanan pribadi 
 Biaya sewa Wi-Fi untuk pendaftar ke-6 dst. 

(optional/tidak wajib, tergantung 
kesepakatan grup) 

 

ITINERARY 

Hari 1: JAKARTA – BANGKOK  

Pada hari ini Anda akan berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta bersama peserta tour 

lainnya untuk bersama-sama  memulai penerbangan menuju BANGKOK. 

Sampai di BANGKOK langsung menuju hotel untuk Check-In. 
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Pada malam harinya, acara bebas. Anda bisa mengeksplorasi di sekitar hotel. (Anda bisa 

mengeksplor Khaosan Road pada malam hari dan terbuai dengan suasana malam BANGKOK). 

Wuzzzzz. 

Hari 2: HUA HIN CITY (SANTORINI PARK – LITTLE VENICE) 

Berangkat dari hotel pukul 08.00 untuk menuju HUA HIN menggunakan mobil van/elf (lama 

perjalanan 2-3 jam). HUA HIN adalah sebuah kota yang terkenal dengan pantai dan theme park-

nya. 

Menuju ke SANTORINI PARK (sebuah taman bermain yang sangat mirip dengan SANTORINI, 

sebuah kota putih yang terkenal di Yunani. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke LITTLE VENICE, 

sebuah theme park yang mengadaptasi kota Venice di Italia. 

Pulang ke Bangkok dan menghabiskan malam di KHAOSAN ROAD. Acara bebassssss.  

Hari 3: CHAO PRHAYA ONE DAY TOUR (GRAND PALACE – WAT PHO – WAT ARUN – 

ASIATIQUE) 

Berangkat dari hotel pukul 08.00 untuk siap mengeksplorasi GRAND PALACE (istana tempat 

tinggal Raja Thailand). Melanjutkan berjalan kaki ke WAT PHO (terkenal dengan patung Buddha 

yang sedang berbaring. 

Kemudian melanjutkan perjalanan dengan menyeberang mengunakan perahu boot ke WAT 

ARUN (terkenal juga dengan Candi Fajar, salah satu candi terkenal di BANGKOK). Malam harinya 

mengeksplorasi ASIATIQUE (shopping center dan makan malam ditemani gemerlap lampu 

malam BANGKOK). 

Hari 4: BANGKOK LAST EXPLORATION – BACK TO JAKARTA 

Acara bebas di hari terakhir. Check-Out hotel dan menuju ke Bandara Don Mueang untuk 

penerbangan kembali ke JAKARTA. 

 

SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU 

1. Pendaftaran harus disertai dengan uang muka minimum sebesar IDR 2.000.000 NON 

REFUNDABLE. 
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2. Pendaftaran & Pelunasan harus dilakukan selambatnya H-20 sebelum keberangkatan (kami 

akan memprioritaskan yang langsung lunas karena seat terbatas). 

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

minimum peserta, penyelenggara berhak melakukan penyesuaian harga tur. 

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 tur 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 selalu dipegang oleh TravelMate. 

7. Untuk Pendaftaran silakan mengirimkan Foto Paspor, Uang Muka, Nomor Hp & Alamat Email 

ke Watsap/Line/Grup tertera 

8. Dengan membayar uang muka pendaftaran, Anda dianggap telah memahami dan menerima 

syarat & kondisi di atas. 


