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HARI 01 : JAKARTA – SINGAPORE – MELAKA 

QZ 262 CGK-SIN 06.55 – 09.50 

Hari ini Anda diharapkan berkumpul di Bandara Int’l Soekarno-Hatta, untuk bersama-sama memulai perjalanan menuju 

Singapore. Setibanya di Singapore, Anda akan diajak untuk berfoto dengan latar belakang Merlion Park dan Garden By 

The Bay (photostop) selanjutnya mengunjungi Bugis Street lalu menuju Melaka untuk bermalam. (MS/MM) 

Hotel : Summer Tree Hotel Melaka (*3)/ setaraf 

 

HARI 02 : MELAKA – PENANG 

Usai santap pagi, Anda akan diajak untuk city tour di kota Melaka dengan melewati : The Stadthuys – komplek kediaman 

Gubernur Belanda beserta para pejabatnya yang dibangun pada tahun 1650 dan dipercaya sebagai salah satu 

bangunan Belanda tertua di wilayah Malaysia bagian timur, Red Square, Christ Church Jakarta, Jonker Street (jika waktu 

memungkinkan) serta Hard Rock Melaka. Setelah itu menuju Penang untuk bermalam. (MP/MS/MM) 

Hotel : Loop On Leith (3*) atau setaraf 

 

HARI 03 : PENANG – HATYAI 

Wisata hari ini, Anda akan diajak untuk mengunjungi Art Street, Padang Kota, Wat Chaiyamangalaram dimana Anda 

akan melihat patung Buddha berbaring dengan panjang hingga 33 meter, juga Chocolate Factory. Dilanjutkan menuju 

kota Hatyai, Thailand dan mengunjungi Honey Bee Farm, Souvernir Shop dan Local Product untuk berbelanja oleh-oleh. 

Bermalam di Hatyai. (MP/MS/MM) 

Hotel : Rama Hotel (3*) atau setaraf 

 

HARI 04 : HATYAI – KUALA LUMPUR 

Pagi ini Anda akan diajak city tour dengan melewati : Reclining Buddha, Four Face Buddha, Samila Beach, dan melihat 

Bukit Dewi Kwan Im. Kemudian menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Anda akan berfoto dengan latar belakang Petronas Twin 

Tower yang menjadi Icon di negara ini. Tak lupa juga wisata belanja juga kuliner di Bukit Bintang dan Jalan Alor 

melengkapi perjalanan Anda hari ini. Bermalam di Kuala Lumpur. (MP/MS/MM) 

Hotel : Ancasa Express / Pasific Express (3*) atau setaraf 

 

HARI 05 : KUALA LUMPUR – GENTING – JAKARTA 

QZ 209 KUL-CGK 18.10 – 19.20 

Hari ini Anda akan menuju salah satu kuil Hindu terkenal yaitu Batu Caves yang terkenal dengan Patung Dewa Murugan 

serta Genting menggunakan Skyway (jika cuaca memungkinkan), daerah wisata yang terletak 2000 meter di atas 

permukaan laut yang juga terkenal karna memiliki Casino terbesar se-Asia Tenggara *Genting sedang dalam renovasi, 

theme park outdoor ditutup sampai tibalah waktunya Anda diantar untuk menuju Bandara untuk penerbangan kembali 

ke Tanah Air, Jakarta. Demikian acara tour berakhir, terima kasih telah berpartisipasi pada acara MYTOURS sampai 

bertemu di acara tour kami yang berikutnya. (MP/--/--) 

 

 
**Jadwal tour dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi saat di lapangan (kemacetan, cuaca, dll) tanpa 

mengurangi isi acara** 
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HARGA TOUR MINIMUM KEBERANGKATAN 35 ORANG : 

DEPARTURE 

DATE 2020 

ADULT / CHILD 

TWIN SHARE 

CHILD 

EXTRA BED 

CHILD 

NO BED 

SINGLE 

SUPPLEMENT 

AIRPORT 

TAXES 

JAN – APR IDR 5.759.000 IDR 5.759.000 IDR 5.259.000 
 
 

IDR 2.800.000 

 
 

TERMASUK 

JUN – DEC IDR 6.399.000 IDR 6.399.000 IDR 5.899.000 

 
HARGA PAKET TERMASUK : 

 Tiket Penerbangan (Economy Class), Group Fare, Non-Endorse, Non-Refund by Air Asia atau setaraf. 

 Airport Taxes & Fuel Surcharge. 

 Bagasi max. 20kg, Hand Bag max. 07kg sesuai dengan ketentuan dari maskapai penerbangan. 

 Akomodasi di hotel bintang 3, termasuk makan pagi. 

 Makan Pagi (MP), Makan Siang (MS), Makan Malam (MM) sesuai perjalanan. 

 Transportasi dengan Bus berpendingin udara (AC) selama perjalanan. 

 Tour Admission / Entrance sesuai Jadwal Perjalanan. 

 Tour Leader yang berpengalaman dari MYTOURS. 

 Tipping untuk Tour Leader, Tour Guide dan Pengemudi Bus selama perjalanan. 

 Travel Insurance. 

 Mineral Water 01 Botol/orang/hari. 

 PPN 1%. 

 

HARGA PAKET TIDAK TERMASUK : 

 Pembuatan passport dan dokumen lainnya. 

 Pengeluaran pribadi. 

 Optional Tour yang diadakan selama tour berlangsung (jika ada). 

 Biaya lain yang tidak termasuk diatas. 

 

Diharapkan untuk membaca & memahami syarat & ketentuan dengan jelas, 
 

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN: 

 Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (deposit non refundable) per peserta Rp 3.000.000 dan 

biaya visa (jika ada) 

 Semua peserta di lindungi oleh Asuransi Perjalanan berdasarkan ketentuan polis Group. 

 Apabila objek wisata / atraksi tour tidak beroperasi dikarenakan bencana alam, perang, wabah penyakit, 

aksi teroris, atau keadaan force majeure lainnya maka, tidak ada pengembalian uang (non-refundable). 

 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. 

 Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, pihak Mytours 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. 
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 Pihak Mytours berhak untuk mengganti hotel lain yang setaraf, jika hotel sudah penuh & apabila dalam 

periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran/konferensi maka akan diganti 

dengan hotel lain di kota terdekat. 

 Airport tax Intl & fuel surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan dapat berubah sewaktu -waktu tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan. 

 Pihak Mytours berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya jika terjadi kenaikan harga tour, airport 

tax, dll kepada calon Peserta. 

 Keberangkatan rombongan minimal 20 peserta, jika kurang dari 20 orang Mytours berhak melakukan 

penyesuaian harga tour dan menagih nya kepada peserta tour. 

 Jadwal tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa 

mengurangi isi dalam acara tour tersebut. 

 Jika terjadi pembatalan/pindah tanggal/pindah acara tour oleh peserta sebelum tanggal keberangkatan 

maka biaya pembatalan akan mengacu pada peraturan sbb: 

o Setelah pendaftaran : Uang Muka pendaftaran : (Non Refundable) 

o 30 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari biaya tour 

o 14 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 75% dari biaya tour 

o Kurang dari 7 hari kalender sebelum  tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour 

 Apabila terjadi force majeur/kondisi diluar kendali (bencana alam, pemogokkan, kehilangan, kerusakan, 

keterlambatan sarana angkutan/transportasi,dll) yang dapat mempengaruhi acara tour menjadi berubah 

dan segala pengeluaran tambahan bersifat non refundable. 

 Pelunasan biaya tour paling lambat 14hari sebelum tanggal keberangkatan. 

 Bagi peserta yang menempati kamar Triple (1 kamar ditempati 3 orang), kami tidak menj amin mendapat   

3 tempat tidur yang terpisah, tergantung dari kondisi hotel yang ada (bisa berupa 1 tempat tidur /kasur 

tambahan/sofa bed) dan tidak mendapat pengurangan biaya. 

 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. 

 Single supplement adalah biaya untuk 1 orang yang menempati 1 kamar sendiri. 

 Membayar tipping standard untuk pekerja pariwisata (Local Guide, Supir & Tour Leader) bersifat wajib. 

 

JIKA PEMBATALAN DARI PIHAK TAMU TIDAK ADA PENGEMBALIAN UANG (NO CANCELATION) 

** Dengan membayar Deposit Tour, Anda telah memahami & menerima kondisi diatas ** 


