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HARI 01 : JAKARTA – SINGAPORE                             
Berkumpul di  Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta 
untuk memulai perjalanan menuju Singapore. Setibanya Anda 
akan diajak city tour dengan mengunjungi / melewati MERLION 
PARK, photo stop di ESPLANADE, dan berbelanja di BUGIS 
STREET. Kemudian Anda akan diantar menuju hotel. (MS/MM) 
Hotel : Parc Sovereign Hotel (3*) / setaraf 
 

HARI 02 : SINGAPORE – ROYAL CARIBBEAN                                                                                                                               
Setelah santap pagi, Anda akan diantar menuju Marina Bay Pier 
untuk check in cruise dan menikmati perjalanan dengan ROYAL 
CARIBBEAN. 
Hotel : Inside Cabin 
 
 

HARI 03 : KUALA LUMPUR (PORT KLANG)                
Hari ini Anda akan tiba di Kuala Lumpur (Port Klang) pada jam 7 

pagi, Anda dapat mengikuti acara optional atau waktu bebas untuk 
berkeliling. Kemudian jam 7 malam, Anda akan kembali menikmati 
perjalanan dengan ROYAL CARIBBEAN. 
Hotel : Inside Cabin 
 

HARI 04 : ROYAL CARIBBEAN (CRUISING)                                                                                                                                                                                                                                                          

Hari ini Anda dapat menikmati berbagai acara dan fasilitas di 
dalam ROYAL CARIBBEAN. 
Hotel : Inside Cabin 

 

HARI 05 : ROYAL CARIBBEAN – SINGAPORE - 

JAKARTA                                                                       
Hari ini Anda akan diantar menuju Airport untuk penerbangan 
kembali ke Jakarta. Berakhirlah acara tour Anda bersama Kami. 
Terima kasih dan sampai jumpa di acara wisata kami yang lain.  

1 USD = IDR 13.500

Harga Tour Perorang (dalam IDR) - Termasuk PPN 1%   
Minimal keberangkatan 15 dewasa 

Airlines / Date 
Dewasa 

Twin Share 
Anak (02 – 11 tahun) 

Twin Share 
Apt Tax & 
Flight Ins 

Upgrade Window 
Cabin 

Upgrade Balcony 
Cabin 

GARUDA 
INDONESIA / 21 SEP 

12.000.000 11.700.000 
TERMASUK 

 

(IDR 1.300.000) 
700.000 1.750.000 

Penjelasan Mengenai tabel : 

(1) APO TAX/FUEL/WAR INS dapat berubah sewaktu-waktu jika ada regulasi / ketentuan dari pemerintah / maskapai penerbangan /pihak asuransi mengenai 
perubahan harga yang berkaitan dengan APO TAX/FUEL/WAR INS. 
(2) Tipping hanya untuk tour leader USD 2/orang/hari dan driver & local guide USD 5/orang/hari. 
(3) HARGA BERDASARKAN KURS IDR 13.500 DAN BENAR SAAT PRODUCT INI DIBUAT. 
(4) HARGA BERDASARKAN CABIN UNTUK 2 ORANG, JIKA ADA TAMBAHAN PESERTA HARGA DAPAT BERUBAH. 
(5) ROYAL CARIBBEAN DAPAT MERUBAH JADWAL KAPAL SEWAKTU-WAKTU 

 
Biaya Tour Termasuk : 
- PPN 1 % 
- Tax International GA: IDR 1.300.000 
- Tiket penerbangan Internasional dengan GA: CGK – SIN - CGK dengan 
kelas ekonomi, non-refundable, non-reroute, non-endorsable dan masa 
berlaku 1 bulan dari tanggal keberangkatan. 
- Program /acara tour dan Makan Pagi /Siang/Malam sesuai yang tercantum 

di brosur. 
- Akomodasi hotel bintang 3*. 
- Tour Leader & duffle bag dari SMAILING TOUR 

- Asuransi Perjalanan dengan ACE INA INSURANCE INDONESIA  
 
Biaya Tour Belum Termasuk : 
- Dokumen perjalanan, seperti : visa & paspor. 
- Tip Tour Leader, local guide, supir dan porter hotel (lihat keterangan di 
atas) 
- Pengeluaran pribadi: mini bar, laundry, telepon, dll. 
- Semua hal yang tidak tercantum di atas 
 
Ketentuan mengenai Biaya & Pelaksanaan Tour : 

- Biaya tour dapat berubah sewaktu – waktu disesuaikan dengan regulasi 

pemerintah/ maskapai penerbangan/ jasa penyedia hotel / kedutaan besar / 
jasa penyedia lainnya 
sehubungan dengan adanya perubahan pada harga tiket/ airport tax/ fuel 
surcharge/ war insurance/ hotel/ tipping/ biaya pengurusan visa, dsb. 
- Jadwal perjalanan juga dapat berubah sewaktu – waktu disebabkan situasi 

dan kondisi yang terjadi pada saat akan / sedang berlangsungnya tour dan 
keputusan perubahanjadwal ditentukan berdasarkan pertimbangan atas 
aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan para peserta selama 

pelaksanaan tour. 
 

Pembayaran Tour : 

- Deposit sebesar IDR 5.000.000/orang pada saat pendaftaran 

- Paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan : pembayaran 50% dari biaya 

tour 
- Paling lambat 14 hari sebelum keberangkatan : pembayaran 100% dari 

biaya tour 
 

Penalti Pembatalan Tour : 
- Deposit   :   non refundable / tidak dapat dikembalikan 
- 30 – 20 hari  sebelum tanggal keberangkatan :  50% dari biaya tour 
- 19 – 10 hari sebelum tanggal keberangkatan  :  70% dari biaya tour 
- 09 – 0 hari sebelum tanggal keberangkatan    : 100% dari biaya tour 

 

RM 11072017 

Bonus : *Asuransi Perjalanan 
 

HIGHLIGHT: *Singapore half day tour 

Harga All in: 
IDR 

12.000.000 
Termasuk Apt Tax Intl, 
JKT & Fuel Surcharge 


