
Hari 2/3 Dec 19: JAKARTA – MANILA – CEBU 

5J 760 00.40 - 05.55 // 5J 553 10.00 - 11.35 

Hari 3/4 Dec 19: CEBU – MACTAN ISLAND – 

MANILA // 5J 18.30 - 19.50 

Hari 4/5 Dec 19: MANILA – TAGAYTAY – MANILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Jam sebelum keberangkatan, pastikan anda sudah berada di Bandara Soekarno hatta, untuk terbang ke negara 

Filipina 

 

Dini hari menuju Kota MANILA yang merupakan Ibukota Negara 

Filipina, perjalanan di lanjutkan menuju CEBU. Setibanya di sana 

Anda akan diajak untuk mengunjungi : BASILICA DEL ST. NINO 

yang merupakan Gereja Katolik tertua di Filipina. BASILICA DEL 

SANTO NINO yang didirikan pada tahun 1565, didalamnya terdapat 

patung Yesus semasa kanak - kanak yang dibawa oleh Ferdinand 

Magellan dan dipersembahkan kepada Permaisuri utama Rajah 

Humambon pada abad ke 15. MAGELLAN CROSS, salib yang 

dibawa oleh Bangsa Portugis dan Spanyol ke Cebu. FORT SAN 

PEDRO bangunan penginggalan bersejarah yang merupakan 

sebuah benteng pertahanan militer pada abad ke 17. Bermalam di 

hotel di kota Cebu (L/D) 

 

 

Setelah santap pagi perjalanan Anda akan dilanjutkan 

menuju pulau MACTAN, Hari ini kita akan 

mengadakan prosesi MISA EKARISTI disalah satu 

gereja di sana. Mengunjungi LAPU - LAPU 

MONUMENT yaitu Monument perjuangan rakyat 

Filipina melawan penjajahan Bangsa Spanyol. Sore 

hari kembali ke kota Manila menggunakan domestik 

flight. Setelah santap malam Bermalam di Hotel di 

Manila (B/L/D). 

 
 

Hari ini kita akan mengunjungi ke daerah Taal Batangas dan Tagaytay 

Di Taal Anda akan mengunjungi bangunan atau peninggalan dari 

abad ke 15 yang masih berdiri kokoh sampai saat ini. Anda akan 

menikmati keindahan danau dan Gunung berapi Taal, kemudian 

mengunjungi : OUR LADY OF CAYSASAY dimana ada penampakan 

Bunda Suci Maria (Jika memungkinkan kita akan melakukan prosesi 

MISA EKARISTI). TAAL BASILICA yang merupakan gereja terbesar 

di Filipina. Setelah santap siang, kita berkesempatan mengunjungi 

daerah Tagaytay untuk menikmati hawa pegunungan (Highland) dan 

mengunjungi CHAPEL ON THE HILLS yang dibangun sebagai 

penghormatan kepada Santo DOMINICUS setelah santap malam 

kembali ke kota Manila untuk beristirahat. (B/L/D) 

 
 
 
 

 
CATHOLIC PILGRIM & HERITAGE TOUR 

Cebu - Tagaytay - Manila 

Hari 1/2 Dec 19: JAKARTA (Keberangkatan) 



 

Hari 6/7 Dec 19: MANILA – JAKARTA // 

5J 759 20.35 - 23.50 

 
 
 
 
 
 

 

Hari ini kita akan berkeliling di kota Manila, dimulai dengan 

kunjungan ke daerah INTRAMUROS yaitu kota tua Manila yang 

dibangun semasa pemerintahan kerajaan Spanyol. CASA MANILA, 

sebuah bangunan yang menyerupai gaya bangunan semasa 

penjajahan Kolonial Spanyol di Filipina. SAN AGUSTIN CHURCH, 

Gereja yang dibangun pada abad ke 16 yang merupakan gereja 

Induk daari para biarawan Agustinian Filipina. FORT SANTIAGO 

benteng militer yang berubah fungsi menjadi penjara para pejuang 

kemerdekaan Filipina pada masa perang dunia ke II. Perjalanan 

dilanjutkan dengan mengujungi BASILICA MINOR KATEDRAL 

METROPOLITAN yang dibangun sebagai penghormatan kepada 

BUNDA MARIA TAK BERCELA. Dan BASILICA MINOR SAN 

LORENZO RUIS yang merupakan santo martir pertama Rakyat 

Filipina. (B/L/D) 

 
 
 

Hari terakhir di kota Manila, kita masih berkesempatan untuk 

mengunjungi : SAN DOMINGGO CHURCH dimana kita bisa melihat OUR LADY OF LA NAVAL atau BUNDA MARIA 

PELINDUNG LAUT dimana pada abad ke 16 Rakyat Filipina dan Pemerintah Spanyol dapat menundukan serangan 

dari kapal laut perang Koloni Belanda karena mereka melakukan doa Rosario kepada Bunda Maria. Siang hari Anda 

mempunyai waktu bebas untuk berbelanja atau membeli souvenir khas Filipina di MALL OF ASIA (MAKAN SIANG 

PENGATURAN SENDIRI). Pada waktu yang tentukan Anda akan diantar menuju Bandara International untuk 

kepulangan ke tanah Air. Malam hari dengan penuh suka cita tiba kembali ke tanah air dengan rasa syukur. Kiranya 

perjalanan rohani ini dapat mempertebal iman bagi setiap kita yang telah kembali dengan penuh berkat Sampai jumpa 

lagi pada acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. 

 

 
HARGA TOUR PER ORANG 

  ***Free Orang ke 16 untuk pembayaran min. 15 peserta dalam 1 kelompok Pribadi  
 

TOTAL JUMLAH 
PESERTA 

HARGA TOUR / PAX 
DEWASA ANAK DENGAN 

BED 
ANAK TANPA BED 

MIN. 25 PESERTA IDR. 13.990.000,- IDR. 12.950.000,- IDR. 12.390.000,- 

MIN. 20 PESERTA IDR. 14.550.000,- IDR. 13.450.000,- IDR. 12.890.000,- 

MIN. 15 PESERTA IDR 15.350.000,- IDR. 14.110.000,- IDR. 13.550.000,- 

 
Catatan : “ Group diberangkatkan dengan jumlah minimum 25 peserta Lunas. Bila jumlah minimum tidak 

mencukupi 25 peserta, maka harga akan disesuaikan dengan jumlah peserta atau keberangkatan diundur 
sampai memenuhi jumlah minimum peserta / Dibatalkan”. 

 

 
** harga dapat berubah sewaktu – waktu mengikuti kondisi Mata Uang setempat / International, 

Ketersediaan harga dari Penerbangan, Penginapan dan Transportasi penunjang lainnya** 

Hari 5/6 Dec 19: MANILA CITY TOUR 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biaya Sudah termasuk : 

 Ticket International pp. CGK - MNL - CGK ekonomy class, Non Endorsable, Non Refund, Non Re-route. Flight 
Cebu Pacific Airlines 

 Ticket Domestik pp. MNL - CEB - MNL ekonomy class, Non Endorsable, Non Refund, Non Re-route. Flight 
Cebu Pacific Airlines 

 Airlines Tax/YQ 
 Akomodasi di hotel **** (Hotel dijamin nyaman & bersih) untuk min. Sekamar ber 2 (Twin share). 
 Makan pagi, siang dan malam sesuai acara. (B/L/D) 
 Transportasi dengan bus AC & kunjungan ke tempat - tempat sesuai acara. 
 Tour Leader dari Jakarta. 
 Local Guide Berbahasa English 
 Traveling bag Hard Cased dari Travel Agent 
 Asuransi Perjalanan (Bagi yang usianya di atas 64 thn ada penambahan USD 20) 

 

Biaya Belum termasuk : 
 Tambahan untuk Sekamar Sendiri USD 250 
 Tipping TL, Local Guide & Driver senilai Rp. 670.000/pax 
 Ppn 1% 
 Biaya kelebihan bagasi dari 20kg. 

 Biaya pribadi seperti mini bar, telephone, laundry, ticket domestic ke/dari Jkt dll. 

PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN : 

Pendaftaran disertai passport dan uang muka Senilai Rp. 6.500.000 (USD 500 - Setoran Tunai) dilakukan di 
kantor kami atau mengirimkan ke rekening bank, dan pelunasan harus dilunasi selambat – lambatnya 48 
hari sebelum tanggal keberangkatan. 

Pembatalan keikutsertaan tour dengan alasan apapun akan dikenakan biaya pembatalan sebagai berikut: 
o Uang DP (down payment) tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun, kecuali pihak Travel yang 

membatalkan perjalanan. 

o 100% dari biaya tour untuk pembatalan 48 Hari sebelum keberangkatan atau tidak hadir pada waktu 
keberangkatan. 

 

KONDISI DAN PERSYARATAN UMUM : 

1. Passport peserta masih berlaku minimal 7 bulan kedepan dari tanggal keberangkatan dan masih mempunyai 
lembaran halaman yang kosong. 

2. Harga tour sewaktu-waktu dapat berubah, jika terjadi perubahan nilai valuta asing (US Dollar) dan harga 
hotel atau kenaikan tarif tiket pesawat udara. Perubahan biaya ini berlaku pula bagi peserta yang sudah 
melunasi biaya tour tetapi belum berangkat. 

3. Jika keadaan tidak memungkinkan,maka penggunaan pesawat / hotel maupun rencana perjalanan dapat / 
akan dirubah, baik susunan maupun jadwal tanpa pemberitahuan tersebut dahulu dan kompensasinya 
tergantung pada agent setempat yang semua ini semata-mata demi kebaikan peserta. 

4. Kami berhak membatalkan tour atau merubah tanggal keberangkatan apabila jumlah peserta ternyata tidak 
mencapai jumlah minimum yang di sebutkan, atau terjadi hal-hal yang diluar kemampuan kami dan segala 
kebijaksanaan yang diputuskan oleh kami merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

5. Peserta yang atas kehendaknya sendiri menyimpang, merubah atau menambah rute perjalanan diluar dari 
acara yang telah ditentukan adalah menjadi tanggung jawab peserta itu sendiri, seperti : tambahan biaya 
tiket pesawat, hotel,dll. 

6. Tiket tour tidak dapat diuangkan kembali jika telah digunakan sebagian. 
7. Reservasi untuk tiket, Hotel ataupun Transport akan di lakukan setelah Peserta menyerahkan / 



 

membayarkan Deposit. 
8. Tidak ada pengembalian bila fasilitas yang disediakan tidak digunakan sama sekali oleh peserta. 
9. Para peserta dianggap telah mengetahui dan menerima serta menyetujui kondisi diatas. 

 

TANGGUNG JAWAB 

Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan bertanggung jawab selama perjalanan. Kami dan 
Operator Lokal kami diluar negeri bertanggung jawab atas perjalanan, transportasi dan hotel. Kami tidak 
bertanggung jawab atas kecelakaan, kehilangan barang / uang, kelebihan berat bagasi, 
penahanan akibat perbuatan kriminal sehingga mengakibatkan deportasi, gangguan 
keterlambatan atau perubahan jadwal pesawat dan transportasi lainnya atau akibat dari 
pemogokan, force major (Bencana Alam), peraturan pemerintah dan lain-lainnya yang sifatnya 
diluar kekuasaan kami. Jadwal perjalanan, acara tour, harga tour dan hotel dapat berubah sewaktu-waktu 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi tour demi kelancaran dan keamanan perjalanan tour. 

 
 

**Berlaku untuk kalangan sendiri.** 

 

For more information or reservation please contact or email to: 

Email : tourtrijaya@yahoo.com // trijayaglobalwisata@gmail.com 

WA : 085891015168 (Angga Kurniawan) 

mailto:tourtrijaya@yahoo.com
mailto:trijayaglobalwisata@gmail.com

