NAME
TOTAL PAX
PERIOD

: Singapore New Year
: 10 Pax
: 29 Dec 2018 – 03 Jan 2019

Hari 1 : Jakarta – Batam
(-/L/D)
GA150 29DEC CGK BTH 0625 0815
Pada hari yang telah ditentukan, anda akan berkumpul di Soekarno- Hatta Int’l Airport untuk berangkat
menuju Batam. Setibanya di Batam, bertemu perwakilan kami untuk selanjutnya Island Tour dan shopping.
Malam hari, diantar menuju hotel untuk beristirahat.
Hari 2 : Batam - Singapore
(B/L/D)
Setelah sarapan, menuju pelabuhan untuk menyeberang ke Singapore menggunakan ferry. Setibanya di
Singapore, City Tour dan shopping. Check in dan bermalam di hotel setelah makan malam
Hari 3 : Singapore
(B/L/D)
Setelah sarapan, diantar menuju RWS dan bermain di Universal Studio of Singapore. Malam hari, makan
malam dan dilanjutkan dengan melihat pertunjukan WOT. Setelah itu dijemput untuk diantar menuju hotel
untuk beristirahat.
Hari 4 : Singapore Free Day
Hari ini, anda diberikan waktu bebas untuk mengeksplorasi Singapore

(-/-/-)

Hari 5 : Singapore - Batam
(B/L/D)
Hari ini, transfer menuju Batam menggunakan ferry. Berbelanja lagi di Batam dan bermalam di hotel.
Hari 6 : Batam - Jakarta
GA151 03JAN BTH CGK 0705 0850
Setelah sarapan, menuju Airport untuk melakukan penerbangan kembali ke Jakarta.

HOTEL
Batam: The Hill Hotel / Setaraf 3*
Singapore: The Orchard Hotel / Setaraf 3*
Include
1. Tiket pesawat Garuda Indonesia
2. Akomodasi hotel sesuai itinerary
3. Makan sesuai program
4. Transportasi selama perjalanan
5. Ferry Batam-Singapore-Batam
6. Tour Leader dari Jakarta
7. Driver cum Guide
8. Tipping
9. Snack saat keberangkatan
10. Free Banner untuk foto bersama

(B/-/-)

TWIN SHARING
Rp 12.150.000,-

Exclude
1. Semua pengeluaran pribadi seperti laundry,
telepon, porter, air mineral dll.
2. Optional tour di luar program

TERMS & CONDITIONS
1. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (Down Payment non-refundable) per peserta minimal
50% dari total harga.
2. Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa, dan asuransi perjalanan pribadi dapat berubah
sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan.
3. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), peserta bersedia memenui kelengkapan persyaratan dokumen sesuai
jadwal dan ketentuan dari pihak Kedutaan. Dan biaya visa tetap harus dilunasi walaupun visa tidak
disetujui oleh pihak Kedutaan.
4. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai dengan yang tercantum di
bagian harga tersebut di atas. Jika ada penambahan atau pengurangan peserta, Aira Tour berhak untuk
melakukan penghitungan ulang.
5. Acara perjalanan dapat berubah-ubah atau 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.
6. Apabila terjadi Force Majeur atau kondisi di luar kendali seperti: keilangan, kerusakan, gangguan,
keterlambatan sarana angkutan/transportasi, bencana alam, dll) yang dapat mempengaruhi acara tour,
maka acara tour akan diuba dan bersifat non-refundable (tidak dapat dikembalikan). Dan biaya tour tidak
termasuk segala pengeluaran tambaan yang disebabkan oleh Force Majeur.
7. Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.
8. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
9. Pengunduran diri/panda tanggal/panda acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya
pembatalan, sbb:
- Setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (Non-refundable)
- 30-15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour
- 14-06 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour
- 05 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 100% dari biaya tour
10. Dengan membaya ang muka pendaftaran biaya tour, anda dianggap telah memahami dan menerima syarat
dan kondisi di atas. Syarat dan Kondisi tour selengkapnya berlaku sesuai dengan yang tertera di dalam
penawaran program Aira Tour.

