Tour Code: JDW-GDR

SUPER SALE BANGKOK + PATTAYA
05 HARI | 02KOTA | ROYAL BRUNEI
Keberangkatan: 23, 30 JULY / 06, 13, 20 AUG / 10, 17, 24 SEP / 01, 15, 29 OCT /12, 19 NOV / 03 DEC 2019
Termasuk: Travel Insurance, Frost Magical of Siam

HARI 01: JAKARTA – BRUNEI – BANGKOK
(BI 738 waktu 06.15 – 09.40 // BI 513 waktu 10.55 – 12.40)
(hotel Thomson Residence Huamark *3 atau setaraf)
Hari ini berkumpul di bandara Soekarno – Hatta untuk memulai perjalanan tour menuju ke Bangkok melalui Brunei.
Setibanya Anda diantar ke hotel dan acara bebas.
HARI 02: BANGKOK – PATTAYA
(hotel First Pacific *3 atau setaraf | termasuk Santap Pagi, Siang)
Acara hari ini, Anda diajak menyusuri Sungai Chao Phraya menuju Wat Arun. Kemudian Anda diantar menuju Pattaya
dan diajak mengunjungi Frost Magical of Siam. Malam hari Anda dapat menyaksikan pertunjukan tambahan Alcazar
Show (Optional).
HARI 03: PATTAYA – BANGKOK
(hotel Thomson Residence Huamark *3 atau setaraf | termasuk Santap Pagi)
Hari ini Anda diajak mengunjungi Gems Factory, Chocolate Shop dan Thai Herb Shop. Perjalanan Anda diantar
kembali menuju ke Bangkok. Setibanya Anda dapat bebas berbelanja di MBK Mall.
HARI 04: BANGKOK – BRUNEI
(BI 514 waktu 13.30 – 17.15 | termasuk Santap Pagi)
Hari ini Anda akan diantar menuju Airport untuk penerbangan menuju Brunei.
HARI 05: BRUNEI – JAKARTA
(BI 737 waktu 00.30 – 01.50)
Dengan tibanya Anda di Jakarta, maka berakhirlah acara tour bersama Kami. Terima kasih atas partisipasi Anda.
Minimum keberangkatan: 15 Dewasa
Biaya Tour dalam Ribuan Rupiah:

Tanggal
Keberangkatan
ALL DEPARTURES

Anak (02 – 11 tahun)
Dewasa (Twin)
Rp. 5.288,-

Single
Twin
Extra Bed
No Bed
Rp. 5.288,- Rp. 5.288,- Rp.4.988,- Rp. 1.750,-

**Harga Tour, Visa dan Airport Tax Int’l dapat berubah sewaktu-waktu dengan/tanpa pemberitahuan terlebih dahulu**
**Jadwal tour masih dapat berubah sewaktu-waktu tanpa mengurangi isi dalam acara tour tersebut**
Catatan:
1. Bagi peserta yang menempati Kamar Triple (1 kamar ditempati 3 orang), kami tidak menjamin tamu akan mendapat 3 tempat tidur
yang terpisah, mengingat tempat tidur yang didapat tergantung dari kondisi hotel yang ada (bisa berupa 1 tempat tidur / kasur saja /
sofa bed) dan tamu tidak mendapat pengurangan biaya.
2. Tipping untuk pengemudi USD 1/orang/hari, Local Guide USD 2/orang/hari dan Tour Leader USD 2/orang/hari.
3. Free Asuransi perjalanan (Group) berlaku untuk usia peserta maksimal 75 Tahun.
4. Permintaan Deviasi akan kami kerjakan setelah peserta mencapai 15 orang dan akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan
ketersediaan seat dari Airlines (Ketersediaan seat tergantung dari pihak Airlines).
5. Keberangkatan rombongan tour minimal 15 Pax, jika rombongan tour kurang dari 15 pax maka Jendela Tour & Travel berhak
untuk melakukan penyesuaian kembali untuk harga tournya.
Syarat – syarat dan Ketentuan :
(Detail syarat – syarat dan ketentuan mengacu pada Buku Tour, Bukti Pembayaran Deposit/Invoice dan Website)
Uang muka pendaftaran yang dibayarkan kepada Jendela Tour & Travel tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) pembayaran
minimal IDR 3.500.000,-/per Peserta atau sesuai dengan destinasi yang dipilih ditambah dengan biaya visa (jika ada).

PT. JENDELA DUNIA WISATA
Jl. Radio Dalam Raya No. 7B
Keb. Baru – Jak-Sel 12140

P: +62 21 2702702
(hunting)
F: +62 21 7262000

email: support@jendelatours.com
website: www.jendelatours.com

Pelunasan biaya tour dilakukan 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.
Bagi pendaftar yang berusia di atas 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.

-

Jika terjadi pembatalan acara tour oleh Peserta sebelum tanggal keberangkatan maka biaya pembatalan adalah sebagai berikut:
Setelah pendaftaran
: Uang muka pendaftaran (Non Refundable)
30-15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan
: 50% dari biaya tour
14-07 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan
: 75% dari biaya tour
06-00 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan
: 100% dari biaya tour
Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Peserta atau Jendela Tour & Travel) karena bencana alam, perang, wabah penyakit, aksi teroris
atau keadaan ‘Force Majeure’ lainnya, maka ketentuan-ketentuan di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,
tergantung dari kebijakan pihak airlines, hotel dan agen di luar negeri.
(Force Majeure; Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya).
Bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan 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.
Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, Jendela Tour & Travel berhak untuk menerbitkan tiket pesawat, kereta api dan
transportasi lainnya, akomodasi, tiket masuk objek wisata tanpa melakukan konfirmasi lisan maupun tertulis kepada pendaftar yang telah
melakukan deposit.
Jendela Tour & Travel berhak mengganti hotel-hotel yang akan digunakan berhubung hotel tersebut sudah penuh dan mengganti dengan hotel
lain yang setaraf sesuai dengan pertimbangan dan konfirmasi. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung
pameran/konferensi maka akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota-kota terdekat.
Jadwal tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa mengurangi isi dalam acara tour tersebut.
Pihak Jendela Tour & Travel berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan harga tour, airport tax, dll) kepada calon
Peserta.

Biaya Tour Termasuk:
1. Tiket pesawat internasional kelas ekonomi (non-refundable, non-endorsable, non-reroutable berdasarkan harga tiket group atau harga promosi
lainnya).
2. Akomodasi, menginap di hotel berbintang 4 lokal atau setaraf dengan ketentuan 2 (dua) orang dalam satu kamar (Twin Sharing). Jika
menginginkan satu kamar sendiri akan dikenakan biaya tambahan (Single Supplement).
3. Bagasi cuma-cuma 1 potong dengan berat maksimum 20kg atau sesuai dengan peraturan penerbangan yang digunakan dan 1 handbag
kecil untuk dibawa ke kabin pesawat.
4. Makan (MP-Makan Pagi; MS-Makan Siang; MM-Makan Malam), transportasi dan acara tour sesuai dengan jadwal acara tour.
5. PPn 1%, Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, Asuransi Perjalanan (Group).
6. Tour Leader
Biaya Tour Tidak Termasuk:
1. Dokumen Perjalanan (passport, visa).
2. Pengeluaran pribadi seperti: mini bar, room service, telepon, laundry, tambahan makanan dan minuman di restoran, dll.
3. Tour tambahan (optional) yang mungkin diadakan selama perjalanan.
4. Biaya kelebihan berat barang-barang bawaan di atas 20kg (excess baggage) atau sesuai dengan peraturan penerbangan yang digunakan.
5. Bea masuk bagi barang-barang yang dikenakan oleh bea & cukai di Jakarta maupun di negara-negara yang dikunjungi.
6. Tip untuk Pengemudi, Porter, Local Guide dan Tour Leader.
7. Biaya Single Supplement bagi Peserta yang menempati 1 kamar sendiri.
** DENGAN MEMBAYAR DEPOSIT TOUR, ANDA DIANGGAP TELAH MEMAHAMI DAN MENERIMA KONDISI DI ATAS **
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