Hari 05 CHIANGRAI
Wisata
kali
ini
mengunjunjungi kawasan
GOLDEN TRIANGLE dan KAREN
HILL TRIBE VILLAGE perkampungan
suku minoritas Karen yang berleher
panjang. Kemudian singgah di MAE SAI
Hari 02
PHUKET
Acara hari ini naik longtail boat menuju WAT THAM BORDER perbatasan Thailand dengan
SUVANAKHUHA, PHANG NGA BAY yang terkenal dengan sebutan Myanmar. (MP/MS/MM)
James Bond Island, KOH PANYEE . Menjelang sore sebelum Hotel: Wiang Inn / setaraf
kembali ke hotel, singgah di Honey Bee Store, Gems Gallery, Dry Hari 06
CHIANGRAI – BANGKOK
Food Store dan T-shirt Store. (MP/MS/MM)
Penerbangan
domestik
menuju
Hotel: Pathong Resort / setaraf
ibukota Thailand, Bangkok. Setibanya
Hari 01
JAKARTA– BANGKOK - PHUKET
Berkumpul di bandara Soe-Hatta untuk berangkat menuju Phuket
melalui Bangkok. Setibanya langsung diantar mengunjungi
PHUKET NIGHT MARKET kemudian ke hotel untuk beristirahat.
(MM) Hotel: Pathong Resort / Setaraf

Hari 03
PHUKET- CHIANGMAI
Penerbangan domestik menuju Chiangmai. Setibanya, city tour
mengunjungi DOI SUTHEP kuil terkenal dari abad ke 14,
SANKAMPHAENG HOME INDUSTRY tempat pembuatan kerajinan
khas Chiangmai. Apabila waktunya memungkinkan mengunjungi
Chiangmai Night Bazaar. (MP/MS/MM)
Hotel: Duang Tawan / Setaraf
Hari 04
CHIANGMAI – CHIANGRAI
Setelah makan pagi, mengunjungi MAE FAH LUANG GARDEN
sebuah kebun raya yang indah, selanjutnya dengan bus diantar ke
Chiangrai menikmati keindahan sumber air panas alami MAE
KHAJARN HOT SPRING dan WAT RONG KHUN yang disebut kuil
putih. (MP/MS/MM) Hotel: Wiang Inn / Setaraf

mengunjungi MADAME TUSSAUD
MUSEUM.
Selanjutnya
acara
berbelanja di MBK atau SIAM
PARAGON, kemudian check in hotel.
(MP/MS/MM)
Hotel: Centrepoint Petchaburi /setaraf
Hari 07
BANGKOK – JAKARTA
Hari ini Anda akan diantar menuju bandara untuk penerbangan
kembali ke Jakarta. Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai
jumpa di acara tour kami lainnya bersama Astrindo Travel
Services. (MP/--/--)

***KUNJUNGAN TOKO-TOKO DI THAILAND selama dalam perjalanan adalah 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 Tidak Termasuk:
Biaya Tour Termasuk:
 Tiket pesawat International kelas ekonomi dengan penerbangan  ACE Insurance International Standard IDR. 210K (perorangan), IDR.
480K (keluarga)
MALAYASIA AIRLINES (MH) dengan ketentuan NON-REFUNDABLE.
 Akomodasi di hotel berbintang 4 / setaraf dengan ketentuan sekamar berdua (twin  Biaya pembuatan dokumen perjalanan (paspor, visa, dll)
share), jika sekamar sendiri dikenakan biaya single supplement.
 Biaya pengeluaran pribadi (telepon, mini bar, laundy, dll).
 Bagasi di pesawat dengan ketentuan bagasi 30 kg/orang.
 Biaya tour tambahan / Optional Tour.
 Transportasi selama perjalanan berlangsung.
 Biaya kelebihan berat bagasi (excess baggage).
 Makan dan acara perjalanan sesuai dengan jadwal diatas.
 Bea cukai di Jakarta atau negara yang dikunjungi.
 Tiket masuk objek wisata yang dikunjungi.
 Tipping untuk porter
 Airport handling di Bandara Soekarno Hatta pada saat keberangkatan.
 Tipping untuk Tour Leader, Local Guide dan Driver.
 Sebuah travelling bag & travel kit.
 Airport tax international, Fuel Surcharge dan airline insurance
 Tour Leader berpengalaman dari Astrindo.
seperti yang tertera diatas (**dapat berubah sewaktu – waktu
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

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.

