
 

 

 
 

 

 

4D3N BANGKOK PATTAYA 

Start From 2.499.000 

 
 

Itinerary 

DAY 1 | JAKARTA – BANGKOK 

 
Tiba dibandara tamu akan dijemput oleh tim dan diantar menuju Hotel untuk check in. 

DAY 2 | BANGKOK - PATTAYA 

Selesai sarapan pagi, tamu akan dijemput untuk menyebrangi Sungai Chao Phraya menuju Wat 
Arum menggunakan Ferry. Sampai di Wat Arum tamu akan diajak makan siang di local 
restaurant dan selanjutnya akan diantar menuju Pattaya untuk mengunjungi Natural Honey 
Farm, destinasi selanjutnya tamu akan diantar untuk mengunjungi Swiss Sheep Farm, 
mengunjungi Ice Cream Town, dan makan malam di local restaurant. Selesai makan malam 
tamu akan diantar menuju Hotel untuk beristirahat. 

DAY 3 | PATTAYA - BANGKOK 

Setelah sarapan pagi dan check out, tamu akan dijemput dan mengunjungi Pattaya Top View 
point di Pranamnak Hill, setelah dari sini tamu akan diantar untuk mengunjungi Erawadee 
Traditional Thai Herb Centre, Photostop di Laser Buddha. Makan siang di local restaurant dan 
mengunjungi Thai Souvenier di Gems Gallery dan Berbelanja di Local Dried Food shop 
Shopping di MBK Complex/Asiatique (Makan Malam dari Tamu Sendiri). Setelah puas 
berbelanja dan malan malam. Tamu diantar menuju Hotel untuk beristirahat. 

DAY 4 | BANGKOK – JAKARTA 

Setelah sarapan, acara bebas sampai tiba waktunya dijemput untuk diantar menuju bandara, 
penerbangan kembali ke Indonesia. 

 
 
Terms and Conditions 
Inclusions 

 





 Akomodasi hotel 3* berdasarkan 1 kamar berdua atau bertiga

 Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata

 Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama tour 

Asuransi perjalanan(usia tertanggung kurang dari 80 tahun)

 
Exclusions 

 
 Tips untuk Tour Leader yang dibayarkan pada saat di Bandara Soekarno Hatta

 Tips untuk Guide & Driver

 Pembuatan passport dan dokumen lainnya

 Tips Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll

 Pengeluaran pribadi

 Optional tour

 Biaya lain yang tidak termasuk di atas 

PPN 1 %

 
Registration and Payment 

 
 Uang muka pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan (non-refundable) bila terjadi 

pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun.

 Pelunasan paling lambat yaitu 14 hari sebelum keberangkatan.

 
 

Cancel 

 
Pembatalan : 

 

 7 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan 100% dari harga tour.

 8-15 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan 75% dari harga tour.

 nbsp; 16-34 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan 50% dari harga tour.

 

 

Others and Disclaimer 

 
 Uang muka pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan (non-refundable) bila terjadi 

pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun.

 Pelunasan paling lambat yaitu 14 hari sebelum keberangkatan.

 Pembatalan :

 

 7 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan 100% dari harga tour.



 8-15 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan 75% dari harga tour.

 nbsp; 16-34 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan 50% dari harga tour.

 Susunan acara/penerbangan/harga dapat berubah/naik sewaktu-waktu tergantung kondisi 

penerbangan ataupun sisa seat yang tersedia dan juga biasanya harga akan naik bagi yang 

mendaftar tour mendekati tanggal keberangkatan.

 


