
TOUR 3 NEGARA 

SINGAPORE-MALAYSIA-THAILAND 

PERIODE LOW SEASON 

05 – 11 APRIL 2023 

(in SIN out KUL) 
 
 

 

HARI 01 : JAKARTA-SINGAPORE-JOHORBAHRU (L/D) 

Berkumpul di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta untuk berangkat ke Singapore. Tiba di di Singapore, Kita akan 
langsung City Tour dimulai kunjungan ke “ UNIVERSAL STUDIO” Kita berkesempatan foto di Bola Dunia 
bertuliskan UNIVERSAL dan mengeksplore sekitar Universal Studio di Sentosa Island sampai dengan waktu yang 

di tentukan berkumpul dan melanjutkan tujuan ke "MERLION PARK", sebagai simbol SINGAPORE, lanjut makan 
siang, lalu kita belanja di pusat souvenir & oleh2 , lanjut ke pusat perbelanjaan di Orchard Road dan Kita juga 

berkesempatan untuk mengunjungi “GARDEN BY THE BAY” yang merupakan kebun dalam kota terbesar di Asia 
Tenggara. Setelah selesai Citytour Singapore peserta akan menuju MALAYSIA BORDER dan makan malam di 
Johor lalu beristirahat di Hotel Holiday Inn JohorBahru (***/Setaraf). 

 
HARI 02 : JOHORBAHRU-MELAKA-THAILAND (HATYAI) (B/L/D) 

Setelah makan pagi dan Checkout Kita akan memulai kunjungan ke Melaka berfoto di rumah merah, church of 
saint paul yg melegenda dan jonker street, hingga tiba saatnya kita akan berangkat menuju BORDER untuk 
memasukki Thailand (Hatyai). Sesampai di Hatyai Makan malam Kita akan menuju Night Market sampai dengan 

waktu yg di tentukan kembali ke Hotel untuk Beristirahat. 

 
Hari 03 :HATYAI-SONGKHLA-HATYAI (B/L/D) 

Selepas Makan pagi Kita akan City Tour dimulai dari "NORAH PLAZA", dimana Anda dapat berbelanja aneka produk 
lokalThailand dan menikmati sarang burung walet dengan harga yang sangat murah dilanjutkan ke 

„‟TA LEE SENG‟‟ dimana Anda bisa mencicipi makan kering khas Thailand dan juga membelinya. lalu ke 

"KWAN IM TEMPLE". Lalu kita makan siang, Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan ke Songkhla dan singgah 
sebentar di "TAN KUAN HILL" (Optional Tour) dimana Anda dapat melihat monyet-monyet liar yang jinak dan kota 
Songkhla dari atas bukit menggunakan Lift Unik, lalu kita bermain- main sebentar di "SAMILLA BEACH" hingga waktunya 

kita kembali ke Hatyai. Dalam perjalanan menuju Hatyai Jika musim durian, kita dapat singgah di kedai durian . lalu 
mengunjungi "SLEEPING BUDDHA" Malam hari acara bebas yangdapat kita gunakan ke pasar atau melihat acara bazar 
(Jika Ada). 

 
Hari 04 :HATYAI - KUALA LUMPUR (B/L/D) 

Setelah makan pagi, Checkout bersiap-siap untuk berangkat menuju Kuala Lumpur, melewati BORDER lagi, Malam 
hari tiba di Kuala Lumpur, Langsung diantar menuju Ancasa Hotel (***/Setaraf) Untuk Beristirahat / Acara Bebas yang 
bisa digunakan untuk mengunjungi sekitaran hotel. 

 
HARI 05 : KUALA LUMPUR - GENTING (B/D) 

Setelah makan pagi, Kita akan ke Tempat Penjualan Tas, Dompet, dll Yang berasal dari Kulit Asli dilanjutkan ke 

"COCOABOUTIQUE", dimana Anda dapat mencicipi aneka cokelat dengan rasa buah-buahan yang sangat unik 
sebagai produk lokal Malaysia, dan perjalanan akan dilanjutkan ke "GENTING HIGHLANDS FOX WORLD", yang 
dikenal sebagai Puncaksekaligus 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 ditentukan, Kita berkumpul 

diantar menuju Ancasa  Hotel (*** / setaraf) untuk beristirahat. 

 
HARI 06 :KUALA LUMPUR (B/L/D) 

Setelah makan pagi, Anda akan city tour dimulai dengan "TWIN TOWER" (Petronas) PHOTOSTOP, DATARAN 

MERDEKA, melihat kemegahan "KING PALACE" dan "BATU CAVES", yang merupakan pusat pemujaan untuk 
dewa Hindu, Murugan. Pengunjung boleh juga naik 272 anak tangga yang mengagumkan dan perjalanan akan 
dilanjutkan kembali ke Ancasa Hotel (*** / setaraf ) Istirahat sejenak sambil menikmati fasilitas Hotel yang telah 

di sediakan oleh pihak Hotel, makan malam di Local Restaurant. 

 
HARI 07 : KUALA LUMPUR-JAKARTA (B) 

Setelah makan pagi dilanjutkan Checkout, Kita akan mengunjungi Pusat pemerintahan di ”PUTRAJAYA”, Mitsui 
Outlet, sampai dengan waktu yang ditentukan Kita akan langsung menuju KLIA untuk penerbangan kembali ke 
Jakarta. Demikian acara tour anda bersama konsorsium. Terima kasih atas partisipasi Anda dan Sampai Jumpa 
di acara tour lainnya bersama konsorsium. 



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. 
4.000.000/org + 
fotocopy paspor 

Dewasa SGL SUPP. 

7.450.000 ( Tanpa Bagasi)  
2.500.000 7.800.000 (Include Bagasi KUL - CGK) 

8.100.000 (Include Bagasi PP) 

Harga Termasuk (Include) Harga Tidak Termasuk (Exclude) 

 

1. Tiket Pesawat PP Jkt – Sin - Kul - Jkt 

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

3. Local Tour Guide + City Tour 

 

1. Tipping Rp 350.000 / 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 
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