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ITINERARY 
Day 01 : Jakarta-B angkok (D) 

Berkumpul di terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk keberangkatan langsung ke Bangkok. 
Setiba  di  Bangkok,  Anda  akan  diantar  ke  ICON  SIAM  dan  SOOK  SIAM  FLOATING  MARKET  dan 
menikmati berbagai keindahan budaya serta merasakan pengalaman berbelanja di atas air. Setelah acara usai 
Anda akan di antar untuk bermalam di Hotel (****/setaraf) 

Day 02: Bangkok –  Pattaya (B/L/D) 
Setelah makan pagi, kita akan city tour menyusuri HONEY BEE Pertama kali masuk kita akan dijelaskan 
mengenai  asal-usul  dan beragam  pilihan madu  terbaik  setempat.  Setlah  itu  kita akan diantar  menuju 
GREAT and GRAND SWEET dimana Anda akan merasa berada didalam city of Ice cream and Cake yang 
banyak menghadirkan banyak sudut foto menarik serta terdapat banyak kudapan manis seperti ice, cake dsb. 
Setelah itu kita akan diantar menuju NONG NOOCH VILLAGE dimana ini adalah salah satu tempat wisata 
terbaik yang patut di kunjungi dan terdapat banyak spot menarik untuk berfoto bersama keluarga dan melihat 
pertunjukan budaya Thailand dan pertunjukan Gajah dan dilanjutkan dengan makan siang. Dilanjutkan menuju 
LASER BUDDHA HILL untuk berfoto-foto dimana tempat ini terdapat ukiran besar Buddha yang terukir di 
bukit besar. Setelah itu kita akan mengunjungi GEMS GALERY untuk melihat berbagai perhiasan dan permata 
dalam kualitas tinggi. Setelah itu kita akan makan malam di restauran lokal dan Anda akan diantar menuju hotel 
(****/setaraf) untuk beristirahat. 

Day 03: Pattaya-Bangkok (B/L/D) 
Setelah makan pagi di hotel, kita akan city tour, dimulai dengan kunjungan ke Erawadee Herb Shop tempat 
produsen Obat Herbal Alami dan produk kecantikan dari Kerajaan Thailand dilanjutkan menuju  PATTAYA 
FLOATING MARKET untuk berbelanja produk lokal setempat dan dilanjutkan menyusuri CHAOPHRAYA 
RIVER dengan  perahu  menuju  WAT  ARUN dan MBK SHOPPING MALL dimana mata Anda akan  di 
manjakan  dengan  Clothing  pruduct,  electrical,  Mobile  phone,  Handbags,  Leather  product  dsb.  Dilanjutkan 
menuju ASIATIQUE THE RIVERFRONT dimana terdapat kurang lebih 140 toko dimana terdapat banyak 
produk souvenir dan menikmati keindahan pemandangan malam saat berbelanja. Setelah itu kita akan makan 
malam di restauran setempat dan Anda akan diantar menuju hotel (****/setaraf) untuk beristirahat. 

Day 04: Bangkok-Jakarta(B) 
Setelah makan pagi bersiap untuk check out, kita dapat mengunjungi salah satu mall terbesar di Bangkok yaitu 

Central World atau bisa juga mengunjungi pusat perbelanjaan di Pratunam.  Dan Anda dipersilahkan untuk 
melakukan acara bebas sampai dengan waktu yang telah ditentukan berkumpul untuk di antar menuju  
Bandara DMK. Demikian rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda dan semoga bertemu kembali 
di acara KONSORSIUM TOUR  berikut nya. Salam Hangat dari kami KONSORSIUM TOUR 

 

 

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

 

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 dan 
wajib VAKSIN BOOSTER 

PRICE (dalam IDR) PEAK SEASON 

DP Rp. 5.000.000/org + 

Scan paspor 

Dewasa SGL SUPP. 

9.900.000 (Promo terbatas) 
2.500.000 

10.500.000 (Normal) 

Harga Termasuk (Include) Harga Tidak Termasuk (Exclude) 

 
1.    Tiket Pesawat PP CGK – DMK- CGK 
2. Akomodasi Tour: Hotel ****/setaraf, kendaraan 

(van/bus), makan (sesuai acara Konsorsium Tour) 
3.    1 bagage (max. 20 kg) 
4.    Local Tour Guide + City Tour 

 
1.   Tipping Rp 400.000 / Orang 
2.   Optional Tour: Madam Tussaud , Alcazar Show dsb. 
3.   Pengeluaran Pribadi: laundry, mini bar, telepon, dll. 
4.   Porter (kuli panggul) 

5.   Biaya kelebihan bagasi 

 



 

 

 
 
 
 
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 Paspor 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. 

 
 


