
 

 

 

 

 

10D7N BEST OF  

TURKEY + CAPPADOCIA 

 
By Singapore Airlines *5Star Airlines of Skytrax 

Istanbul-Bursa-Kusadasi-Pamukkale-Konya-Cappadocia-Ankara 

Highlight: Bosphorus Cruise-Hipodrome Square-Ataturk-Gerome Valley 

Guarantee Best Price & Service 

 

Hari 1 : Jakarta – Singapore (Meals on flight) 
SQ965 CGK-SIN 19.00 - 21.50 

Kami akan berkumpul di Bandara International Jakarta (2 jam sebelum keberangkatan), untuk memulai 

perjalanan kita ke Turki dengan transit di Singapore. 

Bermalam di pesawat. 

 

Hari 2 : Singapore – Istanbul (B on Flight,L,D) 
SQ392 SIN-IST 01.45 - 07.45 

Kita akan melanjutkan perjalanan ke Istanbul melalui Changi Airport Singapore. Setibanya di Istanbul, 

Proses imigrasi dan bagasi. Setelah itu kita akan mengunjungi Blue Mosque, masjid dengan 6 menara dan 

dinding mesjidnya dihias oleh keramik berwarna biru, Hippodrome Square. Hagia Sophia, yang semula 

dibangun sebagai gereja yang kemudian berubah fungsi menjadi mesjid dengan 4 buah menara. Santap 

siang. Kemudian, melanjutkan perjalanan menuju Bursa. Santap malam di hotel. Bermalam di Bursa. 

Bermalam di TRIO SUITES 4* atau setaraf. 

 

Hari 3 : Bursa – Kusadasi (B,L,D) 

Setelah sarapan pagi, kita akan menuju Grand Mosque, mesjid tua yang terletak di kota Bursa. Kita akan 

mengunjungi Turkish Delight Showroom, dimana kita bisa membeli oleh-oleh. Turkish Delight ini adalah 

sejenis permen manis, dibuat dengan tepung dan gula bubuk. Santap siang. Kemudian kita akan berkunjung 

ke Green Mosque & Tomb, di kompleks mesjid ini kita akan mengunjungi Makam Hijau. Melanjutkan 

perjalanan ke Kusadasi melalui Izmir. Dilanjutkan ke Ottoman Clock Tower, sebuah bangunan menara 

jam bersejarah yang terletak di kota Izmir. Santap malam di hotel. Bermalam di Kusadasi. 

Bermalam di Royal Palace HOTEL 4* atau setaraf. 

 

Hari 4 : Kusadasi – Pamukkale (B,L,D) 

Setelah santap pagi, kita akan mengunjungi Ephesus Ancient City, Ephesus awalnya sebuah kota Yunani 

kuno di Asia kecil, dekat muara sungai menderes, sekarang di wilayah Turki barat. Kemudian, menuju 

Leather Factory Outlet + Show. Santap siang. Setelah itu, berkunjung ke Olive Oil Showroom. 

Melanjutkan perjalanan ke Pamukkale. Mengunjungi Hierapolis Ancient City, sebuah kota kuno yang 

terletak di mata air panas di Phrygia klasik di Anatolia barat daya, berupa reruntuhan kota tua zaman 

Romawi kuno yang dibangun pada abad ke-2 SM. Di zaman Romawi kuno daerah ini begitu ramai dengan 

ditandai berbagai bangunan besar didirikan. Cotton Castle, objek ini luasnya 2.700 meter, berada di atas 

tebing dan terdiri kolam berundak berwarna putih. Santap malam di hotel. Bermalam di Pamukkale. 

Bermalam di TRIPOLIS THERMAL HOTEL 4* atau setaraf. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari 5 : Pamukkale – Konya – Cappadocia (B,L,D) 

Setelah santap pagi, kita melanjutkan perjalanan ke Cappadocia melalui Konya. Kami akan berkunjung ke 

Textile Outlet. Perjalanan menuju Konya. Santap siang. Kemudian, akan mengunjungi Mevlana Museum, 

museum ini disebut juga istana kebun mawar atau rose garden karena banyak ditanam bunga mawar aneka 

warna. Kembali menuju Cappadocia. Photostop di Sultanhani Carvansarai. Santap malam dihotel. 

Bermalam di Cappadocia. 

Bermalam di SUHAN HOTEL 5* atau setaraf. 

 

 

Hari 6 : Cappadocia City Tour (B,L,D) 

Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan dengan acara Cappadocia city tour. Setelah santap pagi, kita bisa 

menikmati salah satu optional tour di Cappadocia yaitu Hot Air Ballon, dengan naik balon ini kita dapat 

melihat keindahan kota Cappadocia. Kita juga akan menimati pemandangan Goreme Valley. Kemudian, 

kita akan berkunjung ke Underground City, kota bawah tanah multi level kuno dengan kedalaman sekitar 

600m (200 kaki). Santap siang. Setelah itu, mengunjungi Pigeon Valley, Uchisar Castle, kastil ini akan 

menyajikan pemandangan sangat indah bagi kita. Setelah itu kita akan mengunjungi Hand made Carpet, 

Pottery, Onyx Showroom, dan Derbent Valley. Kembali menuju hotel. Santap malam di hotel. Bermalam 

di Cappadocia. 

Bermalam di SUHAN HOTEL 5* atau setaraf. 

 

Hari 7 : Cappadocia – Ankara – Istanbul (B,L,D) 

Kita akan melakukan perjalanan menuju Ankara setelah santap pagi. Mengunjungi Salt Lake, merupakan 

danau garam yang menempati luas di dataran tinggi Turki yang gersang, sekitar 65mil (105 km) timur laut 

Konya. Santap siang. Melanjutkan perjalanan ke Ataturk Museum, "makam peringatan" adalah makam Mustafa 

Kemal Atatürk, pemimpin Perang Kemerdekaan Turki dan pendiri serta Presiden pertama Republik Turki. Terletak di 

Ankara dan dirancang oleh arsitek Profesor Emin Halid Onat dan Asisten Profesor Ahmet Orhan Arda. Kembali ke 

Istanbul. Santap malam di hotel. Bermalam di Istanbul. 

Bermalam di Park inn by Radisson 5* atau setaraf. 

 

Hari 8  : Istanbul (B,L,D) 

Setelah santap pagi, kita akan mengunjungi Topkapi palace, Grand Bazaar. Santap siang. Melanjutkan ke 

Taksim Square, ini merupakan pusat perpaduan budaya, tradisi dan adat istiadat dari jutaan manusia dari 

berbagai negara di dunia yang mengunjungi Istanbul. Santap malam di restauran. Kembali ke hotel. 

Bermalam ke Istanbul. 

Bermalam di Park inn by Radisson 5* atau setaraf. 

 

Hari 9  : Istanbul – Singapore (B,L) 
SQ391 IST-SIN 13.25 – 04.45+1 

Setelah santap pagi, Kita akan menikmati Bosphorus Cruise. Mengunjungi Spice Market. perjalanan 

menuju airport untuk kepulangan ke tanah air dengan transit di Singapore. 

Bermalam di pesawat. 

 

Hari 10 : Singapore – Jakarta 
SQ956 SIN-CGK 09.30 – 10.15 

Tiba di tanah air. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.  

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Makam
https://id.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk
https://id.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Emin_Halid_Onat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahmet_Orhan_Arda&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

*ITINERARY DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU SESUAI KEADAAN* 

Keberangkatan Minimal 15 Pax(Didampingi Tour Leader)  

Pendaftaran Deposit Rp. 5.000.000 (First Come First Serve) 

Keberangkatan 
Dewasa 

(Twin/Triple) 

Anak with Extra 

Bed 

Anak + 2 Dewasa 

 No Bed(<6 Years) 

Single Supp 

(Jika Sekamar 

Sendiri) 

02 Mei 2023  

AFTER LEBARAN 

(SINGAPORE AIRLINES) 

Rp 15.990.000 Rp 15.990.000 Rp 15.490.000 Rp 5.000.000 

09 Mei 2023 New 

(SINGAPORE AIRLINES) 
Rp 15.990.000 Rp 15.990.000 Rp 15.490.000 Rp 5.000.000 

 
HARGA UNTUK INFANT DIBAWAH 23 BULAN (FLAT RATE) : Rp 3,500,000  

HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU 

Harga Termasuk HargaTidak Termasuk 

✔  Tiket International Jakarta-Istanbul by Maskapai Premium 
Singapore Airlines, Economy Class termasuk taxes 
internasional(Tiket Grup Fixed Date & No Extend)  

✔ Bagasi sesuai dengan ketentuan Airlines 

✔ Akomodasi hotel *4 &*5 setaraf local ataupun intenrnasional (Twin 
/ Triple) 

✔ Transportasi bus Pariwisata & tiket masuk objek wisata 

✔ Acara Tour & makan sesuai program paket tour diatas 

✔ Mineral Water 02 Botol Perhari 

✔ Tour Leader  

✔ Travel Kits (Luggage Tag) 

✔ Travel Insurance sampai usia 69 Tahun 

 

•  Tipping Tour Leader, Local Guide, Driver: Rp140.000/Pax/Day 

(10DAY) => Total Rp 1.400.000  

(Tipping Wajib dibayarkan bersamaan dengan invoice) 

•  Tips Porter Hotel, Mini Bar, Laundry, Telp, Kelebihan bagasi dll. 

• Biaya Test Covid-19 jika dibutuhkan 

• Opsional Tour 

•Biaya lainnya yang tidak tercantum di itinerary. 

Harap membaca Term and Condition dengan saksama. 

1. Program ini merupakan Konsorsium B2B yang merupakan gabungan dari beberapa travel agent. 

Masing-masing travel agent diharapkan saling menghargai satu sama lain. Travel Agent dilarang 

melakukan promosi selama kegiatan tour berlangsung. 

2. Regulasi kami untuk sistem reservasi menggunakan sistem  First Come - First Serve 

Jika tamu fix confirm untuk join tour mohon bantuan rekan travel agent untuk push DP IDR 

5.000.000/pax disertakan copy paspor masing-masing peserta yang masih berlaku minimal 6 bulan 

dari waktu kepulangan. Apabila ada revisi/ penambahan nama di halaman 4 – 5 harap dilampirkan 

juga. 

Tamu yang booked dengan DP, seat confirmed secara otomatis. 

Tamu yang belum DP statusnya masih dapat tergeser kapan saja dengan tamu yang sudah DP. 

Ataupun tamu yang membayar DP kurang dari ketentuan yang berlaku, dapat digeser, tanpa 

pengembalian uang. 

3. Airport tax internasional/Tipping/Visa masih dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan  

terlebih dahulu. Airport tax internasional masih dapat berubah, final saat tiket grup di issued. 



4. Biaya Tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu - disesuaikan dengan 

situasi & kondisi yang berlaku apabila terjadi kenaikan airport tax, kenaikan kurs yang signifikan, dsb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Harga tour kami merupakan harga All in (Termasuk tax international), dengan tariff dasar mengikat 

apabila tamu sudah deposit, namun tax internasional tidak mengikat. 

6. Peserta wajib melakukan pelunasan dari biaya tour selambat – lambatnya 21 hari kalender sebelum 

tanggal keberangkatan 

7. Apabila terjadi keterlambatan payment, maka sanksi pembayaran dapat dilakukan dan tidak dapat 

diganggu gugat 

8. Penalti Pembatalan Tour  (Refund Policy): 

▪ > 30 hari : Down Payment  hangus 

▪ 29 – 21 hari : 60% dari biaya tour 

▪ 14 – 07 hari : 90% dari biaya tour 

▪ 06 – 0 hari : 100% dari biaya tour 

9. Pengembalian Dana secara Penuh bila Consortium tidak memenuhi kuota keberangkatan 

10. Penolakan entrance dari imigrasi setempat, sepenuhnya merupakan tanggung jawab tamu sendiri. Tidak 

ada pengembalian dana akibat penolakan entrance oleh imigrasi setempat. 

11. Tidak ada pengembalian deposit untuk pembatalan yang dilakukan oleh penumpang sendiri dengan 

alasan apapun. Pemindahan keberangkatan ke group series berikutnya (Tidak berlaku untuk peak 

season period), mengikuti harga tertinggi dilakukan maksimum 35 hari sebelum keberangkatan atau 

tidak boleh mengubah status  (Awalnya definite menjadi tidak definite atau pindah ke series yang 

berbeda status).  

12. Pihak Trijayatour tidak berkewajiban memberikan PNR atau tiket ataupun bukti pemesanan satu 

persatu, sehubungan dengan kerahasiaan penumpang atau peserta lain dan alasannya lainnya. 

13. Trijayatour tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan bukti refund atau detail rincian satu persatu, 

baik dari maskapai atau land operator, jika terjadi cancellation. Pengembalian dana mengikuti rules 

yang berlaku. 

14. Trijayatour berhak untuk menolak memberangkatkan penumpang yang berpotensi untuk melakukan 

tindakan melawan peraturan keimigrasian ataupun unsur kriminalitas lainnya. 

15. Tidak ada pengembalian dana jika peserta tour tidak bisa melewati imigrasi ataupun secara jelas 

terdapat unsur kriminal atau pemalsuan dokumen keberangkatan ataupun secara jelas berpotensi 

bertentangan dengan peraturan keimigrasian yang berlaku baik di Negara asal ataupun tujuan. 

16. Trijayatour tidak memiliki kewajiban untuk menjamin penumpang dalam proses keimigrasian atau 

Trijayatour berhak menolak menjaminkan tamu jika diminta oleh pihak imigrasi setempat. (terutama 

yang berpotensi untuk penyalahgunaan visa) 

17. Quotation tour dengan mengunjungi Shopping, Jika tamu tidak mengunjungi shopping stop, maka 

berlaku biaya penalty. 

18. Dengan melakukan pembayaran Down Payment, agent dan tamu dianggap telah mengerti dengan rules 

consortium. 

 


