
 

 

 

 
 

FAVORITE WEST COAST USA + GRAND CANYON & DISNEYLAND 
10 HARI | 5 KOTA | SINGAPORE AIRLINES 
Keberangkatan: 06, 20 Mar / 03, 24 Apr 2020 

 

  Termasuk: Travel Insurance, Universal Studios, Las Vegas & Cabazon Premium Outlet  
 

HARI 01: JAKARTA – SINGAPORE – SAN FRANSISCO 
( SQ 951 | waktu 05:25 – 08:10 |  SQ 032 | waktu 09:20 – 09:40 | 
termasuk Santap Siang) 
Hari ini Anda berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk 
kemudian berangkat menuju salah satu kota metropolitan di pantai barat 
Amerika, San Francisco via Singapore. Setibanya di San Fransisco, Anda 
akan diantar menuju Union Square untuk berbelanja. Kemudian menuju 
hotel untuk beristirahat. 

 

HARI 02: SAN FRANSISCO – FRESNO 
(termasuk Santap Pagi, Malam) 
Setelah santap pagi, Anda akan diajak mengikuti city tour mengunjungi 
jembatan terindah di San Francisco, Golden Gate Bridge, Fisherman’s 
Wharf, Palace of Fine Art, Twin Peaks dan melewati Castro Street dan 
lainnya. Selesai makan malam Anda akan diantar menuju Fresno untuk 
beristirahat. 

 

HARI 03: FRESNO – LAS VEGAS 
(termasuk Santap Pagi, Malam) 
Setelah santap pagi, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota judi 
dan pusat hiburan malam dunia, Las Vegas. Sesampainya di sana, Anda 
akan diantar menuju Premium Outlet untuk berbelanja barang-barang 
branded. Kemudian Anda memiliki waktu bebas yang bisa digunakan untuk 
mencoba keberuntungan nasib di meja kasino. 

 

HARI 04: LAS VEGAS (GRAND CANYON WEST RIM) 
(termasuk Santap Pagi, Siang) 
Hari ini Anda ke Grand Canyon bagian west rim yang merupakan salah satu 
dari 7 keajaiban dunia. Malam hari merupakan waktu bebas yang bisa 
digunakan untuk mengikuti acara tour tambahan (optional) Las Vegas Old 
Night Tour untuk melihat kota Las Vegas di malam yang sangat indah dan 
menarik. 

 

HARI 05: LAS VEGAS – CABAZON PREMIUM OUTLET – 
ANAHEIM 
(termasuk Santap Pagi) 
Setelah santap pagi, hari ini Anda akan diajak menuju Cabazon Dessert di 
pantai barat Amerika di daerah Palm Springs untuk berbelanja barang – 

barang branded seperti Michael Kors, Kate Spade, Coach, Tory Burch, 
DKNY, dll. Selesai berbelanja Anda akan diantar menuju Anaheim untuk 
bermalam. 

 

HARI 06: ANAHEIM (DISNEYLAND) 
(termasuk Santap Pagi) 
Seharian penuh Anda akan diajak ke alam impian yang sudah tidak asing 
lagi bagi anak-anak, yang muda maupun tua yaitu Disneyland dengan 
menggunakan SHUTTLE BUS. Di tempat ini Anda dapat menyaksikan 
atraksi-atraksi yang menarik seperti Indiana Jones, Jungle Cruise, Haunted 
Mansion, Pirates of The Caribbean, Splash Mountain, Space Mountain, Big 
Thunder Mountain Railroad, Autopia dan lainnya. 

 

HARI 07: ANAHEIM – UNIVERSAL STUDIOS – ANAHEIM 
(termasuk Santap Pagi, Malam) 
Hari ini Anda akan diajak untuk mengunjungi salah satu tempat 
pembuatan film terbesar dan termegah di dunia, Universal Studios. Di 
tempat ini Anda akan menyaksikan pertunjukan, seperti Water World 
Show, The Simpsons, The Terminator 2 (3D), Transformer, Shrek 4D, 
Jurassic Park dan lainnya. Kemudian menuju Anaheim untuk bermalam. 

 

HARI 08: ANAHEIM – LOS ANGELES – SINGAPORE 
( SQ 011 | waktu 15:30 – 02:25+2| termasuk Santap Pagi) 
Setelah santap pagi, Anda akan diajak city tour dengan berfoto di Beverly 
Hills, mengunjungi Mann’s Chinese Theater (bioskop yang dapat 
menampung 2000 orang) yang di depannya terdapat Walk of Fame (sisi 
jalan yang diatasnya terdapat keramik berbentuk bintang untuk 
penghargaan kepada para selebritis Hollywood). Kemudian tiba saatnya 
Anda akan diantar menuju airport untuk melakukan penerbangan 
internasional kembali pulang ke Indonesia via Singapore. 

HARI 09: INTERNATIONAL DATELINE 

HARI 10: SINGAPORE – JAKARTA 
( SQ 950 | waktu 06:20 – 07:05) 
Hari ini Anda tiba di Jakarta dengan membawa kenangan indah. Kami 
mengucapkan banyak terima kasih untuk perjalanan dengan kami. 
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Minimum keberangkatan: 15 Dewasa 

  Biaya Tour dalam Ribuan Rupiah: 

Tanggal 
Keberangkatan 

Dewasa 
(Twin) 

Anak 
Single 

Airport Tax & 
Fuel 

Visa USA PPn 
Twin No Bed 

Semua Tanggal Rp. 29.588,- Rp. 29.588,- Rp. 26.588,- Rp. 7.000,- Rp. 9.500,- OWN ARRANGEMENT 1% 

 
 

Catatan: 
1. Harga Tour , Jadwal perjalanan, Apt tax & Fuel Surcharge dapat berubah sewaktu-waktu, dengan/tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 
2. Untuk Produk ini tidak terdapat TRIPLE BED untuk dewasa dan EXTRA BED untuk anak (dibawah 12 tahun) ber-3 dalam satu kamar. 
3. Tipping untuk Driver USD 3 /orang /hari dan Tour Leader USD 3 /orang / hari. 

 

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) pembayaran minimal IDR 

10.000.000,-/per Peserta atau sesuai dengan destinasi yang dipilih ditambah dengan biaya visa (jika ada). 

2. Pelunasan biaya tour dilakukan 17 hari sebelum tanggal keberangkatan. 

3. 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. 

4. Jika terjadi pembatalan acara tour oleh Peserta sebelum tanggal keberangkatan maka biaya pembatalan adalah sebagai berikut: 

- Setelah pendaftaran : Uang muka pendaftaran (Non Refundable) 

- 33-18 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari biaya tour 

- 17-10 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 75% dari biaya tour 

- 09-03 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour 

5. 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). 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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 (non-refundable, non- 

endorsable, non-reroutable berdasarkan harga tiket group atau harga 

promosi lainnya). 

2. Akomodasi, menginap di hotel berbintang 4 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 2 potong dengan berat maksimum 23kg atau sesuai 

dengan peraturan penerbangan yang digunakan dan 1 handbag kecil untuk 

dibawa ke kabin pesawat. 

4. Makan (MP-Makan Pagi; MS-Makan Siang; MM-Makan Malam), 

transportasi dan acara tour sesuai dengan jadwal acara tour. 

5. Tas kabin & Tour Leader. 

Biaya Tour Tidak Termasuk: 

1. PPn 1%, Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, Asuransi Perjalanan, 

Dokumen Perjalanan (passport, visa). 

2. Pengeluaran pribadi seperti: mini bar, room service, telepon, laundry, 

tambahan makanan dan minuman di restoran, dll. 

3. Tour tambahan (optional) yang mungkin diadakan selama perjalanan. 

4. Biaya kelebihan berat barang-barang bawaan di atas 23kg (excess baggage) 

atau sesuai dengan peraturan penerbangan yang digunakan. 

5. Bea masuk bagi barang-barang yang dikenakan oleh bea & cukai di Jakarta 

maupun di negara-negara yang dikunjungi. 

6. Tip untuk Pengemudi, Porter, Local Guide dan Tour Leader. 

7. Biaya Single Supplement bagi Peserta yang menempati 1 kamar sendiri. 

 
** DENGAN MEMBAYAR DEPOSIT TOUR, ANDA DIANGGAP TELAH MEMAHAMI DAN MENERIMA KONDISI DI ATAS ** 
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