WONDERFUL OF MALAYSIA THAILAND VIETNAM , CHU
CHI TUNNELS & SILK ISLAND WITH CRUISE
8 Days From Malaysia To vietnam
Kuala lumpur, hatyai , bangkok , combodia , vietnam
Transfer Within Bus , Train , Van , Flight
Combined Adventures
Fill The Best Of Culture People Food.Environment

Day 01 :

(L/D)

Arrival Kuala Lumpur , Halfday Putrajaya Visit Lunch at Putrajaya .. Place for Bath and Refresh
Then proceed to night coach 11PM ( Overnight at Coach VIP coach to Hatyai)

Day 02 :

(B/L/D)

Hatyai Arrived At 9am Proceed To Breakfast At Local Restaurant .Tour Visit Sleeping Buddha,Temple,Asean Market,
Floating Market (Fri.Sat.Sun) Noon Train 6.30PM To Bangkok
Lunch At Seafood (All You Can Eat)
Dinner At The Train ...

Day 03 :

(B/L/D)

Bangkok In The Morning 11AM , Direct Check In Citrus Hotel For Refresh .. By Noon Lunch At Local
Restaurant Continue Visit Four Face Buddha . Temple , Get A Foot Massage , Market , Shopping ,Dinner In
The Sky Buffet At Night.

Day 04

(B/L/D)

Breakfast At Hotel Send To Airport For Combodia.

Day 05

(B/L/D)

Combodia Fullday Tour

Day 06

(B/L/D)

Combodia Bus To Vietnam

DAY 07

(B/L/D)

Fullday Vietnam Boat Tour

DAY 08

(B)

Flight To Kl To Jakarta
Harga Tour dapat berubah sewaktu – waktu dengan atau tanpa pemberitahuan lebih
lanjut Susunan acara perjalanan dan jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu
Biaya Tour dalam Ribuan Rupiah
Dep Date

ADT Twn

Single supp

LOW Season

Rp. 13.500,-

Rp. 3.500,-

Syarat – syarat dan Ketentuan :
(Detail syarat – syarat dan ketentuan mengacu pada Buku Tour, Bukti Pembayaran Deposit/Invoice dan Website)
1.

Uang muka pendaftaran yang dibayarkan kepada Trijaya tour tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable)

2.
3.

Pelunasan biaya tour dilakukan 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.
Bagi pendaftar yang berusia di atas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau indera atau keterbatasan secara mental, wajib
didampingi oleh anggota keluarga, teman atau saudara yang akan bertanggung jawab selama perjalanan tour.
Jika terjadi pembatalan acara tour oleh Peserta sebelum tanggal keberangkatan maka biaya pembatalan adalah sebagai berikut:
- Setelah pendaftaran
: Uang muka pendaftaran (Non Refundable)
- 30-15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan
: 50% dari biaya tour
- 14-07 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan
: 75% dari biaya tour
- 06-00 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan
: 100% dari biaya tour
Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Peserta atau Trijaya tour) karena bencana alam, perang, wabah penyakit, aksi teroris atau
keadaan ‘Force Majeure’ lainnya, maka ketentuan-ketentuan di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,
tergantung dari kebijakan pihak airlines, hotel dan agen di luar negeri.
(Force Majeure; Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya).

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan sehubungan dengan
tenggat waktu yang ditentukan perusahaan penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan Peserta tetap dikenakan
denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi terkait pihak airlines, hotel dan agen di luar negeri.
Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, Trijaya tour berhak untuk menerbitkan tiket pesawat, kereta api dan
transportasi lainnya, akomodasi, tiket masuk objek wisata tanpa melakukan konfirmasi lisan maupun tertulis kepada pendaftar yang telah
melakukan deposit.
Mengganti hotel-hotel yang akan digunakan berhubung hotel tersebut sudah penuh dan mengganti dengan hotel lain yang setaraf sesuai dengan
pertimbangan dan konfirmasi. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran/konferensi maka akan diganti
dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota-kota terdekat.
Jadwal tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa mengurangi isi dalam acara tour tersebut.
Pihak Trijaya tour berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan harga tour, airport tax, dll) kepada calon Peserta.

Biaya Tour Termasuk:
1. Tiket pesawat internasional kelas ekonomi (nonrefundable, non- endorsable, non-reroutable
berdasarkan harga tiket group atau harga promosi
lainnya).
2. Akomodasi, menginap di hotel dengan ketentuan 2
(dua) orang dalam satu kamar (Twin Sharing). Jika
menginginkan satu kamar sendiri akan dikenakan
biaya tambahan (Single Supplement).
3. Bagasi cuma-cuma 1 potong dengan berat maksimum
20kg atau sesuai dengan peraturan penerbangan yang
digunakan dan 1 handbag kecil untuk dibawa ke
kabin pesawat.
4. Makan (B-Makan Pagi; L-Makan Siang; D-Makan
Malam), transportasi dan acara tour sesuai dengan
jadwal acara tour.
5. Tour Leader yang berpengalaman.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Biaya Tour Tidak Termasuk:
Dokumen Perjalanan (passport, visa).
Pengeluaran pribadi seperti: mini bar, room service,
telepon, laundry, tambahan makanan dan
minuman di restoran, dll.
Tour tambahan (optional) yang mungkin diadakan
selama perjalanan.
Biaya kelebihan berat barang-barang bawaan di
atas 20kg (excess baggage) atau sesuai dengan
peraturan penerbangan yang digunakan.
Bea masuk bagi barang-barang yang dikenakan
oleh bea & cukai di Jakarta maupun di negaranegara yang dikunjungi.
Tip untuk Pengemudi, Porter, Local Guide dan Tour
Leader.
Biaya Single Supplement bagi Peserta yang
menempati 1 kamar sendiri

