TOUR INFORMATION HOTLINE
021- 8834-7537

HIGHLIGHT: PATTAYA FLOATING MARKET, ALCAZAR SHOW, SWISS SHEEP FARM,
3D MUSEUM “ART IN PARADISE", NONGNOOCH VILLAGE, ASIATIQUE NIGHT MARKET,
WAT ARUN, MADDAME TUSSAUD, MBK MALL
BONUS : TRAVEL INSURANCE
**Syarat dan Ketentuan Berlaku**

Mulai dari:

IDR
JAKARTA – BANGKOK
Dengan GA 868 / 12.45 – 16.15
11,500,000++
BANGKOK – PATTAYA
Dengan Bus
+ Apo Tax JKT +
Berkumpul di Bandara Int’l Soekarno Hatta untuk penerbangan menuju Bangkok.
International &
Setibanya di Bangkok, kemudian anda akan di antar menuju ke Pattaya. Tiba di
Pattaya anda diajak menyaksikan pertunjukan Alcazar Show.
Fuel Surcharge IDR
(Makan Malam)
2,500,000,Akomodasi: Mike Beach atau Pattaya Center *** atau setaraf
PATTAYA – BANGKOK
Dengan Bus
Hari ini mengunjungi Anda akan mengunjungi Gems Gallery, setelah itu dilanjutkan
mengunjungi 3D Museum ”Art in Paradise”, lalu Nongnooch Village, desa budaya
Thailand untuk menyaksikan pertunjukan kebudayaan tradisional masyarakat Thai. Tour dilanjutkan mengunjungi Swiss
Sheep Farm yang merupakan suatu peternakan domba yang dibangun dengan design bergaya swiss, dimana Anda
dapat berfoto dengan domba-domba, atau pun memberi mereka makan dan minum. untuk mengunjungi Pattaya
Floating Market, lalu Honey Bee Shop .Setelah itu, Anda akan diantar kembali ke Bangkok, singgah terlebih dahulu ke
toko makanan kering khas Thailand dan toko coklat untuk berbelanja oleh-oleh, setibanya di Bangkok Anda akan ke
Asiatique Night Market pasar malam modern yang terkenal di Thailand. (Makan Pagi, Makan Siang)
Akomodasi: Metro Resort Hotel *** atau setaraf
BANGKOK
Dengan Bus
Pagi ini acara perjalanan di lanjutkan dengan menyusuri Sungai Chao Phraya dengan kapal dan mengunjungi
Wat Arun. Dari sana Anda diantar ke Reclining Buddha Temple, dilanjutkan mengunjungiLeather Shop. Setelah
makan siang, Anda akan mengunjungi Museum Patung Lilin atau dikenal dengan sebutan Madame Tussaud, dilanjutkan
dengan free time shopping di MBK Mall yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terkenal di Thailand.
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Metro Resort Hotel *** atau setaraf
BANGKOK FREE TIME (TANPA BUS & GUIDE)
Hari ini acara bebas di Bangkok ( bus dan guide tidak standby di hari ini). Anda dapat berkeliling kota Bangkok dengan
menggunakan transportasi umum seperti BTS / tuktuk/ taxi untuk berbelanja di Platinum fashion mal atau chactucak
market. Selain berbelanja anda juga dapat mencoba makanan / jajanan khas thailand seperti durian, mango sticky rice,
atau beef rice noodle yang sangat terkenal. ( Makan pagi)
Akomodasi: Metro Resort Hotel *** atau setaraf
BANGKOK – JAKARTA
Dengan GA 867 / 14.10 – 17.40
Hari ini anda akan di antar ke airport untuk penerbangan kembali ke tanah air (Makan Pagi)
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BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH (IDR) :
Keberangkatan

JUL : 06

(X 1000)

Airlines

Dewasa
Twin Sharing/
Triple
(dgn extra bed)

Anak dibawah
12 tahun sekamar
dgn 01 dewasa

Anak dibawah 12
tahun sekamar dgn
02 Dewasa
(dgn extra bed)

Anak dibawah
12 tahun sekamar
dgn 02 Dewasa
(tanpa extra bed)

GA

11,500

11,500

10,950

10,500

NOTE :

* Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
BIAYA TAMBAHAN:
01. Single Supplement : IDR 1.700.000,-/orang
02. Airport Jakarta, Tax Internasional & Fuel Surcharge: IDR 2.500.000,-/orang (harga tax dapat

berubah setiap saat tanpa
pemberitahuan).
03. Tipping yang diwajibkan : (Pembayaran Tips dilakukan di Negara Tujuan berdasarkan mata uang setempat)
i.
ii.

Tour leader : IDR 30.000/Orang/hari untuk Tour leader
Local guide & Driver : IDR 45.000/orang/hari untuk local guide dan driver

HAL – HAL PERHATIAN:
1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 20 orang dewasa/group
2. Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka sebesar IDR 5,000,000 /peserta, dan pembayaran uang muka hanya
menjamin keikut-sertaan dalam paket tour pilihan Anda.
3. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan,
walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan.
4. Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu:
A. 15 – 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 50% dari harga tour.
B. 7 – 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 80% dari harga tour.
C. Kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga tour.
5. Dalam keadaan Force Majeure/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain,
rencana perjalanan dapat dirubah baik susunan maupun jadwalnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, hal ini demi
kepentingan dan keamanan seluruh rombongan ATS. Dalam hal ini ATS tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau
uang atas service yang sudah dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
6. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
7. Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA Newtravelsafe, untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak terduga
yang mungkin terjadi selama perjalanan. Manfaat yang dijamin adalah : kematian & cacat tetap akibat kecelakaan, biaya medis,
biaya evakuasi, repatriasi medis serta repatriasi jenazah.
Note: Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product ATS.

GRP-ASIA- BANGKOK PATTAYA + ALCAZAR SHOW By GA 06 JUL (REV 31MAR)-5D AT.doc

