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RENCANA PERJALANAN
HIGHLIGHT:
**PHI-PHI ISLAND TOUR BY SEA ANGEL CRUISE
**JUNGCEYLON MALL
**1 DAY FREE TIME IN PHUKET
**WAT CHALONG
**OLD TOWN PHUKET
**CHAO PHRAYA RIVER & WAT ARUN
**MBK & PLATINUM SHOPPING MALL
**CHOCOLATE VILLE
**ASIATIQUE NIGHT MARKET

Hari 01:

JAKARTA – BANGKOK
Dengan TG 434 / 12.35 – 16.05
BANGKOK – PHUKET
Dengan TG 221 / 18.15 – 19.35
Berkumpul di Bandara Int’l Soekarno-Hatta untuk penerbangan menuju Phuket melalui Bangkok. Setibanya di
Phuket, anda akan diantar menuju hotel untuk beristirahat.
Akomodasi: Ashlee Plaza Patong *** atau setaraf

Hari 02:

PHUKET – PHI-PHI ISLAND – PHUKET
Hari ini adalah seharian penuh Anda akan mengunjungi Phi Phi Island, menyusuri keindahan pulau Phi Phi
dengan Sea Angel Cruise. Anda juga akan diberi kesempatan untuk Snorkeling (sudah termasuk peralatan
snorkeling), kemudian Anda akan melalui Bida Island, Loh Samai Bay, Pileh Cove & Viking Cave. Makan siang di
Phi Phi Don, dan sore hari kembali ke Phuket, mengunjungi T-Shirt factory terlebih dahulu untuk membeli
oleh-oleh. Malam harinya, anda akan diajak untuk mengunjungi Jungceylon Mall. (Makan Pagi, Makan Siang,
Makan Malam)
Akomodasi: Ashlee Plaza Patong *** atau setaraf

Hari 03:

PHUKET FREE TIME
Hari ini merupakan acara bebas untuk anda di Phuket (tanpa bus dan local guide). Anda dapat menggunakan
acara bebas ini untuk mengunjungi Patong Beach, Phang Nga Bay atau dikenal dengan James Bond Island. Anda
juga berkesempatan untuk menikmati jajanan khas lokal yang ada di Phuket, serta berbelanja oleh-oleh khas
dari pulau ini. (Makan Pagi)
Akomodasi: Ashlee Plaza Patong *** atau setaraf

Hari 04:

PHUKET – BANGKOK
Dengan TG 208 / 13.30 – 14.55
Pagi ini, anda akan diajak city tour Phuket dengan mengunjungi Wat Chalong, dimana terdapat pagoda yang
dipercaya menyimpan tulang dari sang Buddha. Setelah itu Anda akan diajak untuk menikmati keindahan
arsitektur kuno di Old Town Phuket dan diantar menuju Cashew Nut Shop. Kemudian Anda akan diantar
menuju airport untuk penerbangan kembali ke Bangkok. Tiba di Bangkok, anda akan diajak untuk mengunjungi
Gems Gallery, lalu anda akan diberikan waktu bebas berbelanja di MBK Shopping Mall, salah satu pusat
perbelanjaan terbesar di Bangkok. Malam harinya, perjalanan dilanjutkan menuju Chocolate Ville (photostop).
(Makan Pagi, Makan Malam)
Akomodasi: X2 Vibe Sukhumvit *** atau setaraf

Hari 05:

BANGKOK
Setelah makan pagi perjalanan di lanjutkan dengan menyusuri Sungai Chao Phraya dengan kapal dan
mengunjungi Wat Arun. Dari sana Anda diantar ke Reclining Buddha Temple, dilanjutkan mengunjungi Honey
Bee Shop dan Gems Gallery. Tidak lupa anda juga akan diajak menuju toko makanan kering khas Thailand
untuk berbelanja oleh – oleh. Siang hari anda berkesempatan untuk berbelanja di Platinum Shopping Mall.
Malam harinya, anda akan diantar menuju Asiatique Riverfront sebuah kawasan perbelanjaan yang berada di
tepi sungai Chao Phraya. (Makan Pagi, Makan Siang)
Akomodasi: X2 Vibe Sukhumvit *** atau setaraf

Hari 06:

BANGKOK – JAKARTA
Dengan TG 433 / 08.20 – 11.55
Setelah makan pagi Anda akan diantar menuju airport untuk penerbangan kembali ke tanah Air. (Makan Pagi)
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BIAYA TOUR DALAM INDONESIAN RUPIAH ( IDR)
Keberangkatan

OCT : 09, 16, 23
NOV : 06, 13, 27

(X1000)

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)

TG

12,400

11,400

11,400

10,400

**Minimum 15 paxs berangkat (Tidak berlaku untuk private group atau incentive group)
(Thai Airways IDR 1,350,000) Update 11 MAY

TERMASUK :
Tiket Pesawat PP kelas ekonomi Start Jakarta sesuai yang terlampir dan berdasarkan kondisi tiket group
Airport Tax Jakarta & International /+ Fuel Surcharge
Hotel menginap sesuai yang terlampir dalam program
Makan sesuai yang terlampir dalam acara perjalanan ( MP / Makan Pagi, MS / Makan Siang , MM / Makan Malam )
Objek wisata sesuai jadwal perjalanan
Asuransi Perjalanan ACA Newtravelsafe
TIDAK TERMASUK :
Biaya pembuatan Paspor
Single Supplement : IDR 3,000,000 per orang.
Tipping yang diwajibkan : (Pembayaran Tips dilakukan di Negara Tujuan berdasarkan mata uang setempat)
▪
Tour leader : IDR 30.000/Orang/hari untuk Tour leader
▪
Local guide & Driver : IDR 45.000/orang/hari untuk local guide dan driver
Pengeluaran yang pribadi antara lain, porter,mini bar, laundry, pemakaian telepon, room service, tour tambahan dll.
HAL – HAL PERHATIAN:
1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 15 orang dewasa/group
2. Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka sebesar IDR 5,000,000/peserta (Non-refundable deposit) dan
pembayaran uang muka hanya menjamin keikut-sertaan dalam paket tour pilihan Anda.
3. Bila ada pembatalan dari pihak tamu, maka uang muka tidak dapat dikembalikan dan akan dianggap hangus.
4. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan,
walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan.
5. 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.
6. 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. Dalam hal ini VIFA tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau
uang atas service yang sudah dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
7. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
8. Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA Newtravelsafe, untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak
terduga yang mungkin terjadi selama perjalanan. Manfaat yang di jamin adalah : Kecelakaan Diri, Biaya Medis, Evakuasi Medis
Darurat / Repatriasi, Repatriasi Jenazah, Kunjung Kerabat, Penjagaan Anak, Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi, Penundaan
Penerbangan. Note* : Syarat dan ketentuan sesuai dengan isi Polis ACA Asuransi New Travel Safe Bundling Group.
9. Bila permohonan visa di tolak sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan dan
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.
10. Bagi pendaftar yang berusia 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.
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