Hari 01
JAKARTA – KUALA LUMPUR
Hari ini berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan menuju Kuala Lumpur. Setibanya, city
tour photostop di KING’S PALACE, NATIONAL MONUMENT , NATIONAL MASQUE, SULTAN ABD
SAMAD BUILDING, DATARAN MERDEKA, KLCC, serta berbelanja di Chocolate Showroom .
(--/--/MM) Hotel: Arenaa Star / Setaraf 3*
Hari 02
KUALA LUMPUR – GENTING
Pagi hari ini menuju Genting, singgah BATU CAVES kuil Hindhu yang terkenal dengan patung raksasa
Dewa Murugan. Setibanya di Genting, check in hotel dan acara bebas yang dapat dimanfaatkan untuk
berbelanja, bermain di Genting Theme Park (optional) atau bermain casino. (MP/MS/--) Hotel: First
World / Setaraf (No Triple Room)
Hari 03
GENTING – SINGAPORE
Meninggalkan Genting dan menuju ke Singapore dengan bus. Setibanya city tour photo stop di MERLION
PARK lambang kota Singapore dan melewati Suntec City, Esplanade dan belanja di Chocolate
Factory & Local Product . (MP/MS/--) Hotel : Fragrance Imperial / Setaraf 3*
Hari 04
SINGAPORE
Acara bebas yang dapat Anda gunakan untuk menikmati keramaian Singapore, berbelanja ataupun
bermain di Universal Studio Singapore (optional) dengan pengaturan sendiri.
(MP/--/--) Hotel : Fragrance Imperial / Setaraf 3*
Hari 05
SINGAPORE – JAKARTA
Hari ini Anda diantar menuju bandara untuk penerbangan kembali menuju Jakarta. Terima kasih dan
sampai jumpa di acara tour mendatang bersama Astrindo Travel Services. (MP/--/--)
*terdapat kunjungan toko-toko pemerintah selama dalam perjalanan yang wajib dan merupakan bagian dari tour & subsidi dari
pemerintah setempat*

Biaya Tour Per Orang dalam RUPIAH : (Min. 20 orang dewasa)
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** Biaya tour masih dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi dari airlines, hotel dan perubahan kurs valuta asing**
**Airport tax international,fuel surcharge dan flight insurance masih dapat berubah sesuai informasi dari airlines**
**Jadwal perjalanan masih dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dengan situasi dan kondisi yang berlangsung pada saat itu **

Biaya Tour Termasuk:
 Tiket pesawat International kelas ekonomi dengan penerbangan LION AIR
(JT) dengan ketentuan NON-REFUNDABLE.
 Airport tax international, Fuel Surcharge dan airline insurance seperti yang
tertera diatas (**dapat berubah sewaktu – waktu)
 Akomodasi di hotel berbintang 3 / setaraf dengan ketentuan sekamar berdua
(twin share), jika sekamar sendiri dikenakan biaya single supplement.
 Bagasi di pesawat dengan ketentuan bagasi 20 kg/orang.
 Transportasi selama perjalanan berlangsung.
 Makan dan acara perjalanan sesuai dengan jadwal diatas.
 Tiket masuk objek wisata yang dikunjungi.
 Airport handling di Bandara Soekarno Hatta pada saat keberangkatan.
 Sebuah travelling bag tanpa roda & travel kit dari Astrindo.
 Tour Leader berpengalaman dari Astrindo.
 Tipping untuk Tour Leader, Local Guide dan Driver.
BIAYA PEMBATALAN :
21-15 Hari = 25% dari harga tour
14-08 Hari = 50% dari harga tour
07-03 Hari = 75% dari harga tour
< 03 Hari = 100% dari harga tour









Biaya Tour Tidak Termasuk:
CHUBB Insurance IDR. 120K (perorangan), IDR. 270K (keluarga)
Biaya pembuatan dokumen perjalanan (paspor, visa, dll)
Biaya pengeluaran pribadi (telepon, mini bar, laundy, dll).
Biaya tour tambahan / Optional Tour.
Biaya kelebihan berat bagasi (excess baggage).
Bea cukai di Jakarta atau negara yang dikunjungi.
Tipping untuk porter.

KETERANGAN :
*Pendaftaran beserta uang muka sebesar Rp 4,000K /orang &
tidak dapat dikembalikan (Non Refundable)
*Pelunasan tour 14 hari (2 minggu) sebelum keberangkatan.
*Untuk permintaan (request) seperti connecting room, deviasi, dll
tidak dijanjikan pasti confirmed.

