
 

 

 

 

 

TOUR 3 NEGARA  

MALAYSIA – THAILAND – SINGAPORE 
LIBUR LEBARAN 

 BATCH-2 TGL 23 - 29 APRIL 2023 
 (in KUL out KUL) 

 
Day 01 : JAKARTA – KLIA – MELAKA - JOHOR (L/D) HOTEL HOLIDAY INN JOHOR (***/Setaraf) 

Berkumpul di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta Untuk Penerbangan ke Malaysia didampingi oleh Tour Leader, 
Setiba nya KLIA2 akan disambut Perwakilan kami dan terus dibawa untuk makan siang dan lanjut ke MELAKA berfoto 

di rumah merah, Church of Saint Paul yg melegenda dan Jonker Street. Selesai kita menuju Johor untuk makan malam dan 
Beristirahat Proses Check in Hotel. 
 Day 02 :JOHOR - SINGAPORE-JOHOR (B/L/D) HOLYDAY INN JOHOR (***/Setaraf) 
Setelah Sarapan dan check out. Kita langsung menuju Border ke Singapore. Di sini kita akan mengunjungi Universal 
Studio Singapore untuk berfoto & lanjut ke Merlion Park Patung Ikan berkepala Singa yang merupakan Ikon dari 
negara Singapore. Terus Makan siang di local resto dan belanja souvenir DutyFree. Lalu ke Orchard Road untuk 
belanja & mampir ke ice cream uncle yg viral dan setelah itu di bawa ke Garden By The Bay Kebun dalam kota 
terbesar di Asia tenggara. Sampai dengan waktu yang telah ditentukan kembali berkumpul menuju Bus terus ke 
Border menuju Hotel di Johor. Makan malam dan Beristirahat di hotel. 

 Day 03 : JOHOR – GENTING – KUALA LUMPUR (B/D) HOTEL ANCASA (***+/Setaraf) 
Setelah makan pagi dan Checkout Kita akan bersiap berangkat menuju "GENTING HIGHLANDS FOX WORLD", 

yang dikenal sebagai Puncak sekaligus Las Vegas-nya Malaysia. Disini, Anda dapat menikmati Awana Sky 

CableCar, mencoba peruntungan Anda di CASINO de GENTING atau STAR WORLD, Bermain bermacam-
macam Wahana di Indoor SKYTROPOLIS maupun Outdoor THEMEPARK atau berbelanja berbagai barang-

barang bermerk dalam Indoor Theme Park dan GENTING PREMIUM OUTLET Sampai dengan waktu yang telah 

ditentukan berkumpul dan menuju Hotel di KualaLumpur untuk proses Check in dan Beristirahat.  

  Day 04 :KUALA LUMPUR - HATYAI (B/L/D) HOTEL THE RAISE (***/Setaraf) 
Makan Pagi bersiap untuk Check out. Mengunjunggi “COCOABOUTIQUE” dimana Anda dapat mencicipi aneka 

coklat yang bermutu tinggi dengan rasa buah2an yang sangat unik dan sebagai nya, ke Local Product Khas 
Malaysia, lalu langsung lanjut menuju Border untuk Masuk ke Thailand (Hatyai). Makan siang di perjalanan. dan 

sebelum sampai hotel kita akan makan malam di local resto. 

  Day 05 : HATYAI - SONGKLA (B/L/D) HOTEL THE RAISE (***/Setaraf) 
Setelah Makan Pagi Perjalanan kita akan dimulai ke Pusat Belanja Kayson yang menjual pelbagai souvenir. 

Kemudian kita lanjutkan ke Norah Plaza dimana Anda dapat berbelanja aneka produk lokal Thailand dan 

menikmati sarang burung walet dengan harga yang sangat murah. Singgah di Rumah Madu. Selepas itu kita 
langsung ke “KWAN IM TEMPLE” jika masih ada waktu kita mampir ke Chang Puak Champ tempat 

pemeliharaan gajah. Peserta bisa menunggang gajah mengelilingi perkampungan dan sungai selama -+40 min 
(Optional Tour). Makan siang di local resto dan terus mengunjungi “SAMILLA BEACH” dan Foto dengan putri 

duyung yang merupakan salah satu ikon Songkhla. Kemudian kita akan mengunjungi “SLEEPING BUDDHA”. 

Makan malam di local resto setelahnya ada (Optional CabaretShow) atau ke Night Market sampai dengan waktu 

yg di tentukan kembali ke Hotel untuk Beristirahat. 

  Day 06 : HATYAI - KUALA LUMPUR (B/L/D) HOTEL ANCASA HOTEL (***+/Setaraf) 
Sarapan di Hotel. Bersiap check out dan kita akan melanjutkan perjalanan langsung menuju Border untuk Masuk 
ke Malaysia. perjalanan akan dilanjutkan mengunjungi “TWIN TOWER” PETRONAS Untuk PhotoStop dan ke 

Saloma bridge lalu Makan malam. Check in hotel, Acara Bebas yang bisa digunakan untuk mengunjungi 

Chinatown/Alor/Bukit Bintang. 

Day 07 : KUALA LUMPUR-JAKARTA (B) 

Setelah makan pagi dilanjutkan Checkout, kita akan mengunjungi Dataran Merdeka untuk berphoto di I LOVE KL. Lanjut 
mengunjunggi “BATU CAVES” yang merupakan pusat pemujaan untuk DewaHindu, Murugan, Pengunjung boleh juga naik 272 
anak tangga yang mengagumkan, Sampai dengan waktu yang telah ditentukan berkumpul untuk melanjutkan perjalanan menuju  
MITSUI OUTLET sampai dengan waktu yang ditentukan Kita akan langsung menuju KLIA untuk penerbangan kembali 
ke Jakarta. Demikian acara tour anda Bersama Consortium Together. Terima kasih atas partisipasi Anda dan Sampai 
Jumpa di acara tour lainnya bersama Consortium Together. 

Harga dan acara tour dapat berubah sewaktu waktu tanpa ada pemberitahuan lebih dahulu, sesuai dengan 
peraturan penerbangan dan tempat wisata. 

 

PRICE (dalam IDR) LEBARAN 

 
DP Rp. 

5.000.000/org + 
foto paspor 

 

 

Dewasa SGL SUPP. 

9.500.000 ( EB Limited) 

2.500.000 
           10.250.000 (Normal) 

Harga Termasuk (Include) Harga Tidak Termasuk (Exclude) 

 

1. Tiket Pesawat PP Jkt – Kul - Jkt 

2. Akomodasi Tour: Hotel ***+, kendaraan (van/bus), 
makan (3x/ sesuai acara Konsorsium tour) 

3. 1 bagage (max. 20 kg) PP 

4. Local Tour Guide + City Tour 

 

1. Tipping Rp 490.000 / Orang 
2. Optional Tour 
3. Pengeluaran Pribadi: laundry, mini bar, telepon, dll. 

4. Porter (kuli panggul) 
5. Biaya kelebihan bagasi 

NB: Perubahan acara karena sakit, kecelakaan, dll. tidak dapat dikembalikan haknya. Apabila dibatalkan, uang 
muka hangus. Masa berlaku paspor min 6 bulan sampai saat kembali ke tempat asal dan wajib Vaksin Booster 

 
 

            
            Spesial Lebaran 
           Free Bagasi 20kg 
         With Actor Chrisloho  
 
         



 
 
 
 
 
 
 

Ketentuan mengenai Biaya & Pelaksanaan Tour : 
 

 Harga berdasarkan min 25 Peserta Dewasa + 1 Tour Leader. 

 Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat berubah 
sewaktu-waktu, 
dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan. 

 Peserta Hamil, wajib melampirkan surat keterangan dokter. 

 Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang tercantum 
dibagian harga terse- 
but di atas. 

 Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di 
masing-masing kota 

/ negara. 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. 

 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. 

 Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan 
dikenakan biaya pembatalan, sbb : 
– Setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable) 
- 45 - 30 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour 
- 30 - 15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 100% dari biaya tour 
- 15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour 
Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan 
menerima syarat & kondisi di 
atas. Syarat & Kondisi Tour selengkapnya berlaku sesuai dengan yang tertera di dalam brosur program 
tour. 
Pembayaran Tour : 

1. Deposit sebesar IDR 5.000.000/orang pada saat pendaftaran + Copy Passport 
2. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable). 
3. Paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan : pembayaran 100% dari biaya tour. 
4. MASA BERLAKU PASSPORT MINIMAL 6 BULAN DARI TANGGAL KEDATANGAN 
    KEMBALI KE TANAH AIR. 
5. Wajib sudah vaksin Booster. 

  6. Apabila force majour, bandara tutup, penyakit dll, mengikuti regulasi maskapai dan 
      biaya yang timbul untuk reschedule menjadi tanggung jwb peserta. 

 


