
 
Konsorsium YOUR HOLIDAY 

8D GREAT SALE WEST COAST USA + PREMIUM OUTLET 
BY SQ 

HARI 1:  JAKARTA - xSINGAPORE | SQ 951 CGK - SIN 0525 - 0810 
        xSINGAPORE - SAN FRANCISCO | SQ 32 SIN - SFO 0920 - 0850 

Pagi hari ini peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno–Hatta untuk bersama – sama 
berangkat menuju San Francisco melalui Singapore. Tiba di hari yang sama Anda akan diajak menuju 
hotel di San Francisco untuk waktu bebas dan beristirahat. 
Hotel : Doubletree By Hilton Fremont Newark atau setaraf 
 
HARI 2:  SAN FRANCISCO - FRESNO   ( MP/-/MM ) 
Setelah sarapan pagi di hotel, Anda akan diajak city tour di kota tercantik di Amerika, SAN FRANCISCO 
dengan melihat/melewati GOLDEN GATE BRIDGE jembatan gantung yang indah dan merupakan ikon 
dari kota San Francisco yang menghubungkan antara kota San Francisco dan Tanjung Marin, CIVIC 
CENTER, dan CASTRO STREET salah satu lingkungan gay pertama di Amerika Serikat. Lalu mengunjungi 
FISHERMAN'S WHARF – PIER 39 kawasan favorit yang sering dikunjungi wisatawan asing, dan UNION 
SQUARE pusat dari kota San Francisco. Setelah itu Anda akan menuju kota Fresno untuk bermalam. 
Bermalam di Fresno. 
Hotel : Holiday Inn Express atau setaraf 
 
HARI 3:  FRESNO - LAS VEGAS    ( MP/-/MM ) 
Setelah santap pagi, Anda akan menuju Las Vegas untuk berbelanja sejenak di LAS VEGAS PREMIUM 
OUTLET. Anda berkesempatan berbelanja produk-produk designer ternama dunia seperti Kate Spade, 
Michael Kors, Bally, Coach, dan masih banyak lagi. Selesai berbelanja Anda diberikan waktu bebas 
untuk berkeliling di sekitar hotel. 
Hotel stay : Excalibur / Setaraf 
 
HARI 4: LAS VEGAS     ( MP/-/- ) 
Hari ini waktu bebas di kota LAS VEGAS. Anda dapat mengikuti tour optional ke GRAND CANYON, 
salah satu dari Tujuh Keajaiban Dunia atau dapat Anda gunakan untuk mencoba mengadu 
peruntungan di casino. 
Note: tidak tersedia service bus dan pengemudi 
 
HARI 5: LAS VEGAS - CABAZON - ANAHEIM  ( MP/-/MM ) 
Setelah sarapan pagi di hotel, Anda akan diajak untuk berbelanja di CABAZON PREMIUM OUTLET. 
Setelah puas berbelanja menuju kota Anaheim. Bermalam di Anaheim. 
Hotel stay : Holiday inn La Marida atau setaraf 
 
HARI 6:  ANAHEIM - LOS ANGELES   ( MP/-/ MM ) 
Tour hari ini menuju Los Angeles, Anda akan diajak city tour di Hollywood area dengan melihat / 
melewati BEVERLY HILLS dan RODEO DRIVE kawasan mewah dan elit di L.A, DOLBY THEATRE teater 
yang digunakan untuk ajang besar seperti penghargaan piala OSCAR, MANN'S CHINESE THEATRE 
bioskop terkenal yang di depannya terdapat WALK OF FAME trotoar dengan cap tangan dan tanda 
tangan para selebriti ternama. Selesai tour And akan diantar menuju Airport untuk keberangkatan 
menujuTanahAir. 
 



 
HARI 7: LOS ANGELES - xSINGAPORE | SQ 57 LAX - SIN 00.05 - 08.15 
Bermalam di pesawat. 
 
HARI 8: xSINGAPORE - JAKARTA | SQ 956 SIN - CGK 09.25 - 10.10 
Pagi hari ini tiba kembali di Jakarta. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis untuk Anda. Sampai 
jumpa kembali di acara tour berikutnya dan terima kasih atas partisipasi Anda bersama CONSORTIUM 
CENTER. 
 

 

** Note : acara perjalanan di atas adalah sebagai panduan saja, sehingga urutannya dapat berubah 
tergantung keadaan setempat, misalnya keadaan cuaca, lalu lintas & Hari Libur. 

 
** HARGA BERDASARKAN MINIMAL 20 PESERTA DEWASA ** 

BIAYA & KONDISI  

  

 
Departure 

Adult Twin/ 
Triple Share 

Child Twin/Extra Bed 

Child  
No Bed 

 
Intl’ Airport Tax  Single 

Supplement  

25 Apr Rp 17,990,000 Rp 15,990,000 Rp 9,000,000 Rp 6,580,000 

 
BIAYA TERMASUK : 
1. Ticket pesawat udara p.p. kelas ekonomi (non-endorsable, nonrefundable & non-reroutable 

berdasarkan harga group / promosi). 
2. Penginapan di hotel berdasarkan 2 (dua) orang dalam 1 kamar (twin sharing). *Tidak ada Triple 

Bed untuk standard Hotel di Amerika. 
3. Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum dalam acara perjalanan. (MP – Makan 

Pagi; MS – Makan Siang; MM – Makan Malam). 
4. Berat maksimum sebesar 20kg untuk 1 bagasi atau sesuai dengan peraturan maskapai 

penerbangan yang digunakan; dan berat maksimum 7 kg untuk 1 handbag kecil untuk dibawa ke 
kabin pesawat atau sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan yang digunakan. 

5. Asuransi Perjalanan GROUP (usia tertanggung maximal 65 tahun) 
6. Tour Leader dari Indonesia. 

 
BIAYA TIDAK TERMASUK : 
1. Airport tax International (dapat berubah sewaktu-waktu) 
2. VISA USA  
3. Asuransi perjalanan Zurich / AIG Insurance Insurance. 
4. Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor visa, entry permit, dll. 
5. Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service, laundry, mini bar, tambahan makanan dan 

minuman serta pengeluaran lainnya. 
6. Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan. 
7. Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 20 kg), Biaya bea masuk yang 
8. dikenakan oleh duane di Jakarta maupun di negara yang dikunjungi. 
9. Biaya Single Supplement. 
 
 



 
 
10. Tips untuk Lokal Guide, Tour Leader, Pengemudi (di bayarkan pada saat tour berlangsung ke 

Tour Leader) 
- LOCAL GUIDE : USD 3 /PAX/DAY ( JIKA ADA)  
- DRIVER : USD 4 /PAX/DAY 
- TOUR LEADER : USD 3 /PAX/DAY. 

11. Travelling Bag. 
12. PPN 1%. 

 

 
TERM & CONDITION 
1. HARGA BERDASARAKAN MINIMAL 20 PESERTA DEWASA + 01 TOUR LEADER 
2. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per peserta 

IDR 10.000.000 + Biaya Visa (jika ada). 
3. Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat 

berubah sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan. 
4. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen 

sesuai jadwal dan ketentuan dari pihak Kedutaan, dan biaya visa tetap harus dilunasi walaupun 
visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan. 

5. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang tercantum di 
bagian harga tersebut di atas. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Pelunasan biaya tour paling lambat 24 hari sebelum tanggal keberangkatan. 
9. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan. 
10. Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan 

dikenakan biaya pembatalan, sbb : 

• setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable) 

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

• 17 - 09 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour 

• 08 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour 
11. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan 

menerima syarat & kondisi di atas. 


