Hari 01 : Jakarta - Singapore ( D )
Pagi hari kita Berkumpul di Bandara untuk berangkat ke Singapore. Tiba di di Singapore, Anda akan diantar menuju
Hotel 81 / Fragrance Selegie / setaraf ) di lanjutkan dengan City Tour ke ‘’RAFLES’’ lalu kita dapat photostop di
"MERLION PARK", sebagai simbol SINGAPORE dan diakhiri dengan kunjungan ke "UNIVERSAL STUDIO" Disini,
Anda akan merasakan masuk ke dalam dunia perfilman yang fantastik sampai dengan waktu yang telah di tentukan
kita kembali ke Hotel.
Hari 02 : Singapore – K L ( B / L / D )
Setelah makan pagi, Anda akan diantar menuju pusat perbelanjaan daerah Orchad road / Bugis street, dimana
Anda dapat berbelanja aneka barang lalu dilanjutkan perjalanan menuju “MALACCA” Sightseeing selesai lanjut
Kuala Lumpur sesampai di City Pudu Hotel (***/ setaraf ) Acara Bebas ( by own arrangement ) Pasar Petaling /
China Town, Bukit Bintang
Hari 03 : Kuala Lumpur city tour ( B/L/D )
Setelah makan pagi, Anda akan city tour dimulai dengan "TWIN TOWER" (Petronas) PHOTOSTOP, Lalu kita akan
ke Tempat Penjualan Tas, Dompet, dll Yang berasal dari Kulit Asli dilanjutkan ke "COCOA BOUTIQUE", dimana
Anda dapat mencicipi aneka cokelat dengan rasa buah-buahan yang sangat unik sebagai produk lokal Malaysia,
melihat kemegahan "KING PALACE" dan "BATU CAVES", yang merupakan pusat pemujaan untuk dewa Hindu,
Murugan. Pengunjung boleh juga naik 272 anak tangga yang mengagumkan kalau kondisi memungkinkan dan
perjalanan akan dilanjutkan ke "GENTING HIGHLANDS", yang dikenal sebagai Puncak sekaligus Las Vegas-nya
Malaysia. Disini, Anda dapat menikmati kereta gantung terpanjang di Asia tenggara, mencoba peruntungan Anda
di CASINO de GENTING atau STAR WORLD, atau berbelanja berbagai barang-barang bermerk dan bermain
dalam Indoor Theme Park FOX WORLD sampai dengan waktu yg telah di tentukan untuk kembali ke Kuala Lumpur.
Hari 04 : Kuala Lumpur ( B )
Setelah makan pagi bersiap untuk check out , mengunjunggi PUTRA JAYA atau MITSUI OUTLET .kemudian
sampai waktunya diantar ke KLIA Airport . Demikian acara tour anda bersama Trijaya Tour. Terima kasih atas
partisipasi anda dan sampai jumpa di acara tour lainnya bersama Trijaya Tour.
Harga dan acara tour dapat berubah sewaktu waktu tanpa ada pemberitahuan lebih dahulu, sesuai dengan peraturan
penerbangan dan tempat wisata.

DP RP. 2500.000 +
fotocopy paspor

PRICE (dalam IDR) Group
TWN/TRPL

6.850.000

1.500.000

Harga Termasuk (Include)
1.
2.
3.
4.
5.

Akomodasi Tour: penginapan/ hotel, kendaraan (van/bus), makan
(sesuai acara Trijaya Tour)
1 bagage Cabin 7kg
City Tour
Ticket Flight Economi Return
Travel Insurance

SGL SUPP.
Harga Tidak Termasuk (Exclude)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tips TL + Driver Rp. 250.000
USS Ticket
Pengeluaran Pribadi: laundry, mini bar, telepon, dll.
Porter (kuli panggul)
Biaya kelebihan bagasi
PCR/Antigen

NB: Perubahan acara karena sakit, kecelakaan, dll. tidak dapat dikembalikan haknya. Apabila dibatalkan,
uang muka hangus. Masa berlaku paspor minimal 6 (enam) bulan sampai saat kembali ke tempat asal

