
 

 

 

 

 

Hari 1: JAKARTA – BANGKOK - PATTAYA ETD 05.00 ( -/MS/MM ) 

Hari ini bersama-sama berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan penerbangan 

menuju Bangkok. Setibanya di Bangkok, Anda akan dijemput dan langsung menuju Pattaya ( 

perjalanan kurang lebih 2 jam ). Setibanya di Pattaya Anda akan diajak untuk mengunjungi 

Nong Nooch Village dan Mermaid Theme Cafe. Makan malam hari ini Anda akan disuguhkan 

menu seafood. Setelah itu Anda akan diantar menuju hotel untuk beristirahat. 

 

Hari 2: PATTAYA - BANGKOK ( MP/MS/MM ) 

Setelah makan pagi, Anda akan diajak ke Honey Bee, Gems Shop dan kemudian mengunjungi Frost 

Magical Ice of Siam atau biasa disebut dengan Negri Frozen ala Thailand, yang merupakan sebuah 

kompleks patung es terbesar di ASEAN. Anda dapat berfoto sepuasnya. Setelah makan siang 

Anda akan diajak untuk mengunjungi Dried food dan Herb Shop. Setelah itu kembali menuju kota 

Bangkok, setelah makan malam, Anda akan diantar menuju hotel untuk bermalam. 

 

Hari 3: BANGKOK ( MP/MS ) 

Acara hari ini Anda akan diajak untuk city tour dengan mengunjungi Reclining Buddha, Chao 

Phraya River ( termasuk boat ), Wat Arun dan Four Face Buddha. Setelah itu mengunjungi Icon 

Siam yang merupakan indoor floating market dimana Anda dapat menikmati pemandangan 

Music Pool, dan Anda dapat mencoba aneka makanan khas dari 77 propinsi yang ada Thailand. 

 

Hari 4: BANGKOK - JAKARTA ETD 2330 ( MP/-/MM ) 

Hari ini Anda akan mengunjungi Siam Paragon yang merupakan World Class Shopping Mall yang 

sangat cocok dinikmati oleh segala usia. Setelah itu mengunjungi Duty Free shop dan kemudian 

menikmati santap malam, dan Anda akan diantar menuju Airport untuk kepulangan ke Ibu Kota 

tercinta, Jakarta. Dengan demikian selesai sudah perjalanan anda. Semoga perjalanan ini 

membawa kesan manis untuk Anda. Sampai jumpa kembali di acara tour berikutnya, Terima Kasih 

 

Hari 5 : tiba di Jakarta 

 
*3 Hotel : 

PTY : Caesar Palace Pattaya / setaraf 

BKK : Ibis Sathorn / setaraf 

 
Departure 

 
Adult Twin/Triple 

Share 

 
Child 

With Bed 

 

Child No Bed 

 
Single 

Supplement 

 
MAY: 01 & 03 

 
IDR 5.380.000 

 
IDR 5.380.000 

 
IDR 4.880.000 

 
IDR 1.500.000 

 
*4 Hotel : 

PTY : Centre Point Prime Hotel Pattaya / setaraf 

BKK : Centre Point Pratunam / Golden Tulip Sovereign Hotel / The Quarter Hualamphong by UHG / 

setaraf 

 
Departure 

 

Adult Twin/Triple 

Share 

 

Child 

With Bed 

 

Child No Bed 
 

Single 

Supplement 

 

MAY: 01 & 03 
 

IDR 5.980.000 
 

IDR 5.980.000 
 

IDR 5.480.000 
 

IDR 2.500.000 



Harga Termasuk 
1. Ticket pesawat udara p.p. kelas ekonomi berdasarkan harga group / promosi (non-refundable) 

2. Airport tax Int’l , fuel surcharge, dan tax lainnya (dapat berubah sewaktu-waktu). 

3. Akomodasi berdasarkan 2 (dua) orang dalam 1 kamar (twin sharing). 

4. Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum dalam acara perjalanan. 

(MP – Makan Pagi; MS – Makan Siang; MM – Makan Malam). 

5. Bagasi 20kg per orang & Handcarry Max. 7 kg dengan ukuran bagasi sesuai untuk di cabin 

6. Tour Leader dari Indonesia. 

7. Air mineral 1 botol per hari. 

 

Harga Tidak Termasuk 
1. Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa, entry permit, dll. 

2. Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service, laundry, mini bar, tambahan makanan dan 

minuman serta pengeluaran lainnya. 

3. Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 20 kg), Biaya bea masuk yang 

dikenakan oleh duane di Jakarta maupun di negara yang dikunjungi. 

4. Biaya Single Supplement bagi peserta yang menempati 1 kamar sendiri. 

5. Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan. 

6. Tips untuk Tour Leader, Lokal Guide & Driver = Usd 24/orang 

7. Asuransi perjalanan IDR 200.000/orang (dibayarkan bersama dengan biaya tour). 

8. Biaya Antigen Test di Thailand (ketibaan) IDR 250.000/orang (dibayarkan bersama dengan 

biaya tour). 

9. Biaya PCR (Swab) Test di Bangkok (kepulangan) IDR 1.050.000/orang (dibayarkan bersama 

dengan biaya tour) 

10. Biaya PCR (Swab) Test di Jakarta (ketibaan) Rp. 275.000 / orang (dibayarkan langsung di 

bandara Soekarno-Hatta pada saat tiba) 

11. PPN 1.1% 

 

Term & Conditions 
1. Keberangkatan group dengan minimum peserta 20 orang 

2. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) 

per-peserta minimal IDR 3.000.000 + Biaya Visa (jika ada). 

3. Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan. 

4. Sesuai ketentuan, untuk ketibaan akan di lakukan Test Antigen dan kepulangan akan dilakukan Test 

PCR di Thailand 

5. Sesuai ketentuan dari Pemerintah Thailand, setiap pengunjung wajib melampirkan bukti telah 

menyelesaikan 2x dosis vaksinasi. 

6. Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat 

berubah sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan. 

7. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan 

dokumen sesuai jadwal dan ketentuan dari pihak Kedutaan, dan biaya visa tetap harus dilunasi  

walaupun visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan. 

8. Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan 

hotel di masing-masing kota. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang 

berlangsung pameran / konferensi, atau hotel yang ditawarkan sedang penuh, maka akan 

diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat. 

9. Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, gangguan, 

keterlambatan sarana angkutan/transportasi, bencana alam dll) yang dapat memengaruhi 

acara tour akan dirubah dan bersifat non-refundable (tidak dapat dikembalikan). Dan Biaya 

Tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur. 

10. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan 

menerima syarat & kondisi di atas. 
11. Regulasi tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti peraturan dari pemerintah. 

 
Note: Acara perjalanan diatas adalah sebagai panduan saja, sehingga urutannya dapat berubah 

tergantung keadaan setempat, contoh : keadaan cuaca, lalu lintas, hari libur. 


