PROGRAM TOUR
Hari 01:

Hari 02:

Hari 03:

Hari 04:

Hari 05:

JAKARTA – BANGKOK
Dengan QZ 250 / 07.15 – 10.55
BANGKOK – PATTAYA
Dengan Bus
Berkumpul di Bandara Int’l Soekarno Hatta untuk penerbangan menuj u Bangkok. Setibanya di Bangkok, Anda akan
diantar menuju Chatuchak Weekend Market yang merupakan pasar terbesar di Thailand dengan lebih dari 8000 kios
di dalamnya. Setelah itu perjalanan Anda akan dilanjutkan menuju Pattaya untuk menyaksikan cabaret show terkenal,
Alcazar Show. (Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi : A One Star atau setaraf ***
PATTAYA – BANGKOK
Dengan Bus
Pagi ini Anda akan mengunj ungi Honey Shop, Herb Shop dan Silverlake Vineyard, sebuah kebun anggur yang
didesain dengan mengadopsi konsep dari Eropa sehingga sangat menarik sekali untuk dijadikan sebagai latar belakang
foto Anda. Setelah itu, Anda akan diantar menuju Nongnooch Village , desa budaya T hailand untuk menyaksikan
pertunjukan kebudayaan tradisional masyarakat Thai. Kemudian, Anda akan diantar kembali ke Bangkok, singgah terlebih
dahulu ke toko makanan kering khas Thailand untuk berbelanja oleh-oleh. Tiba di Bangkok Anda berkesempatan untuk
berbelanja di shopping center terbaru dan ter besar di Bangkok yang terletak di samping sungai Chao Phraya River, Icon
Siam. Malam harinya, anda akan diajak untuk mengunjungi Asiatique Night Market. (Makan Pagi, Makan Siang)
Akomodasi: X2 Vibe Sukhumvit atau setaraf ***
BANGKOK
Dengan Bus
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 dan Gems Gallery. Setelah itu Anda akan diberikan
waktu bebas untuk berbelanja di MBK Shopping Mall dan Plat inum Mall. Anda akan diantar menuju Neon
Downtown Night Market , sebuah pasar malam yang terletak di pusat kota Bangkok. Anda berkesempatan untuk dapat
mencoba makanan atau jajanan khas Thailand seperti mango sticky rice, pad thai, beef rice noodle, yang sangat ter kenal
disini. (Makan Pagi, Makan Siang)
Akomodasi: X2 Vibe Sukhumvit atau setaraf ***
BANGKOK - HUAHIN
Dengan Bus
Hari ini Anda akan langsung diantar menuju Huahin, setibanya di Huahin Anda akan diajak untuk berfoto di Hua Hin
Train Station. Dari sana perjalanan dilanjutkan mengunjungi Santorini Park yang merupakan sebuah taman yang
dibuat bernuansa Santorini, Greece. Setelah itu perjalanan akan dilanjutkan menuju The Venezia yang merupakan taman
bergaya Venice, Italia. Disana Anda akan diajak untuk menaiki Gondola sambil menikmati pemandangan bernuansa
Eropa. Kemudian Anda akan diantar menuju Huahin Night Market. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi : City Beach Huahin atau setaraf ***
HUAHIN – BANGKOK
Dengan QZ 253 / 20.45 – 00.15 (+1)
Setelah makan pagi, Anda akan diantar kembali ke Bangkok untuk menikmati pijat Tradisional Thailand, Thai Massage
selama 2 jam di Health Land Spa. Setelah itu menuju ke airport untuk penerbangan kembali ke tanah air. (Makan Pagi,
Makan Siang)

BIAYA TOUR DALAM RIBUA N RUPIAH (IDR) :

Keberangkatan

PERIODE HIGH SEASON :
DEC : 29

(X 1000)

Airlines

Dewasa
Twin Sharing/
Triple
(dgn extra bed)

Anak dibawah 10 tahun
sekamar dgn 02 Dewasa
(dgn extra bed)

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

QZ

10,990

10,990

9,990

**Minimum 15 paxs berangkat (Tidak berlaku untuk private group atau incentive group)

Harga termasuk Airport Tax International /+ Fuel Surcharge

BIAYA TAMBAHAN:
01. Single Supplement : IDR 3.000.000,-/orang
02. Tipping yang diwajibkan : (Pembayaran Tips dilakukan di Negara Tujuan berdasarkan mata uang setempat)
i. Tour leader : IDR 30.000/Orang/hari untuk Tour leader
ii. Local guide & Driver : IDR 45.000/orang/hari untuk local guide dan driver
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HAL – HAL PERHATIA N:
1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 15 orang dewasa/group
2. Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka (Non-refundable deposit) sebesar IDR 5,000,000 /peserta, 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 ber ubah 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 selur uh rombongan. Dalam hal ini Agatha Tour 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.
Dengan Membayar Deposit, anada dianggap mengerti dan menerima ketentuan tersebut diatas.
9.
Bonus Travel Insurance ( Term & Condition Apply )
10.
Informasi Tour lainnya Hubungi kami di 021-2226 2684 atau Wa 0878 08012 8412
Note: Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product.
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