3D2N Bangkok – Pattaya by BI
22 – 24 APR 2017
22APR 17 : SURABAYA - BRUNEI – BANGKOK (Makan Malam )
BI 796 22APR SUBBWN 0630 0945
BI 513 22APR BWNBKK 1055 1240

Berkumpul di Airport untuk bersama – sama berangkat ke Bangkok. Setibanya di Bangkok, anda dijemput
dan diajak ke Cathucak Weekend Market, setelah itu ke Asiatique The Riverfront yang merupakan tempat
yang sedang happening di Bangkok.
Hotel : Miramar Hotel / Setara
23APR17 : BANGKOK – PATTAYA (Makan Pagi / Siang / Malam)
Setelah makan pagi di hotel, anda akan diajak tour terlebih dahulu mengarungi Sungai Chaophaya , Wat
Arun kemudian perjalanan dilanjutkan ke Pattaya , mampir terlebih dahulu ke Toko Madu dan Jewellery work
shop. Tiba di Pattaya diajak ke Laser Budha , Hard Rock Store .
Hotel : Baron Beach Hotel / Setara
24APR17 : PATTAYA - BANGKOK (Makan Pagi )
BI 514 24APR BKKBWN HS2 1330 1715
BI 795 24APR BWNSUB HS2 1940 2050

Hari ini langsung diantar ke Suvarnabhumi Airport untuk penerbangan kembali ke Surabaya via Brunei.

BIAYA TOUR PER orang (Peserta Min. 15 orang dewasa) :

DEWASA TWN
Rp. 3.999.000
SINGLE SUPPLEMENT Rp. 750.000
Harga masih bisa berubah sesuai kurs yang berlaku pada saat pelunasan
* Kurs yang di pergunakan Rp. 13.500 ( 09Dec 2016)

Biaya Termasuk :


Ticket SUB - BKK - SUB by Royal Brunei ( Non
Refund, Non Rerourte )






Akomodasi di hotel 3*
Tour dan makan sesuai jadwal
Pendamping dari Haryono Travel
Tipping driver & local guide & Tour Leader





Biaya belum termasuk :
Pembuatan Passport
Fuel Surcharge & Airport Tax Rp. 1.850.000
( bisa berubah sewaktu-waktu )
Optional Tour dan biaya-biaya tambahan seperti
Telephone,Laundry,Mini Bar, excess baggage

Syarat dan Kondisi Tour
Pendaftaran disertai uang muka sebesar Rp. 3.000.000 / Orang
Pembatalan :
 Lebih dari 01 Bulan sebelum keberangkatan sebesar uang muka
 Kurang dari 14 hari sebelum keberangkatan 50% dari harga tour
 Kurang dari 07 hari sebelum keberangkatan 100% dari harga tour
Kondisi Tour :
 Para tour operator dan agen-agennya tidak bertanggungjawab atas kecelakaan, kehilangan, pencurian/ kerusakan koper
oleh maskapai penerbangan atau hotel-hotel.Kehilangan barang-barang, penambahan titipan barang baik di airport maupun
dihotel, gangguan keterlamabatan,dan biaya-biaya yang bersangkutan dengan karantina, pemogokan, force majeur, telpon,
banjir dan bencana alam lainya.
 Para tour operator dan agen-agennya tidak bertangungjawab atas kegagalan dari pesawat udara/kereta/alat-alat
pengangkutan lainnya untuk berangkat dan tiba pada hari atau waktu yang ditentukan, penghentian atau perubahan dalam
transit atau service-service dari hotel dan sebab-sebab lainya yang diluar kemampuan kami
 Jika keadaan memaksa/tidak teratasi, rencana perjalanan dapat diubah baik susunan maupun jadual tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu. Semata-mata demi kepentingan dan kebaikan peserta
 Perubahan, perpanjangan, penambahan atau penyimpangan rute perjalanan diluar acara masa yang sudah ditentukan adalah
menjadi tanggungjawab peserta, seperti penambahan biaya yang harus dibayar untuk tiket pesawat/hotel dan lain-lainya.
inipun harus diminta sewaktu pendaftaran dan harus dilunasai
 Jika hotel-hotel yang telah ditetapkan dalam acara tour ternyata penuh, tour operator dan agen-agenya berhak mengganti
dengan hotel lain yang setaraf sesuai dengan pertimbangan dan konfirmasinya.
 PT. HARYONO TOURS & TRAVEL dan/agen-agennya berhak membatalkan keberangkatan seandainya peserta tidak mencapai

minimum Orang / menunda jadwal keberangkatan. Segala langkah dan keputusan yang diambil atau diputuskan oleh
HARYONO TRV atau agen-agennya sebagai penyelenggara tour adalah keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

** Para peserta dianggap telah mengetahui dan menerima serta menyetujui kondisi tersebut diatas **

Harga dan jadwal perjalanan dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan lebih dahulu
demi kelancaran perjalanan

