
WONDERFUL	CANADIAN	ROCKY	MOUNTAIN	
	
TOUR	DATES	

• 5	Mei	2020	
• 3	Oktober	2020	

	
FULL	ITINERARY	
	
DAY	1:	JAKARTA	–	VANCOUVER	(inflight	meals)	

• Setibanya	di	Vancouver,	setelah	melewati	proses	imigrasi	dan	custom,	menuju	bus	dan	
anda	akan	di	antar	ke	Hotel	untuk	check	in	dan	beristirahat.		

	
DAY	2:	VANCOUVER	–	KAMLOOPS	–	SALMON	ARM	(B/L/D)		

• Makan	 pagi	 di	 Hotel.	 Hari	 ini	 anda	 akan	 menuju	 kota	 Salmon	 Arm	 melalui	 kota	
Kamloops,	yang	merupakan	salah	satu	kota	penghasil	ginseng	Canada	yang	terkenal.	
Setibanya	di	Salmon	Arm,	anda	akan	diantar	ke	Hotel	untuk	check	in	dan	beristirahat.		

	
DAY	3:	SALMON	ARM	-	BANFF	(B/L/D)		

• Setelah	 makan	 pagi,	 hari	 ini	 anda	 akan	 melanjutkan	 perjalanan	 menuju	 kota	 Banff.	
Setibanya	 di	 kota	 Banff,	 anda	 akan	 diajak	 mengunjungi	 Sulphur	 Mountain	 yang	
memiliki	ketinggian	2.451	meter	diatas	permukaan	laut	dengan	menggunakan	Gondola	
(kereta	 gantung).	 Di	 sini,	 anda	 akan	 diajak	 melihat	 keindahan	 kota	 Banff	 dari	 atas.	
Setelah	makan	malam,	anda	akan	diantar	ke	Hotel	untuk	beristirahat.		

	
DAY	4:	BANFF	–	COLUMBIA	ICEFIELD	-	BANFF	(B/L/D)		

• Makan	 pagi	 di	 Hotel.	 Perjalanan	 hari	 ini	 dilanjutkan	 menuju	 ke	 Columbia	 Ice	 Field	
dengan	 menggunakan	 mobil	 khusus	 untuk	 padang	 es	 Snowcoach	 (jika	 cuaca	
memungkinkan).	Anda	dapat	menikmati	keindahan	gunung	es	Athabasca	Glacier	dari	
ketinggian	3000M	di	atas	permukaan	laut.	Setelah	selesai,	kembali	ke	kota	Banff	untuk	
bermalam.		

	
DAY	5:	BANFF	–	LAKE	LOUISE	-	REVELSTOKE	(B/L/D)		

• Setelah	makan	pagi	di	Hotel,	anda	akan	diajak	menuju	Lake	Louise,	danau	yang	paling	
terkenal	karena	keindahannya.	Setibanya,	acara	bebas	yang	bisa	anda	gunakan	untuk	
berjalan-jalan	 di	 sekitar	 danau.	 Setelah	 puas	 di	 Lake	 Louise,	 anda	 akan	melanjutkan	
perjalanan	menuju	 kota	 Revelstoke.	 Setibanya	 di	 kota	 Revelstoke,	 anda	 akan	 diajak	
untuk	mengunjungi	Last	Spike	yang	merupakan	bagian	terakhir	dari	pembangunan	rel	
kereta	api	Trans	Canada	yang	bersejarah.	Setelah	itu	anda	akan	diantar	ke	Hotel	untuk	
check	in	dan	beristirahat.		

	
	
	



DAY	6:	REVELSTOKE	–	VERNON	–	KELOWNA	(B/L/D)		
• Setelah	 makan	 pagi	 di	 Hotel,	 perjalanan	 akan	 dilanjutkan	 menuju	 kota	 Kelowna	 di	

daerah	Danau	Okanagan	yang	terkenal	dengan	perkebunan	buah-buahan	melalui	kota	
Vernon.	Setibanya	di	kota	Kelowna,	anda	akan	diajak	ke	pabrik	anggur	untuk	mencicipi	
minuman	anggur	khas	Canada	dan	melihat	 keindahan	danau	Okanagan	yang	dikenal	
akan	 legenda	 monster	 yang	 hidup	 di	 dalam	 danau	 tersebut.	 Kemudian	 anda	 akan	
diantar	ke	Hotel	untuk	beristirahat.		

	
DAY	7:	KELOWNA	-	VANCOUVER	(B/L/D)		

• Makan	 pagi	 di	 Hotel.	 Pagi	 ini	 anda	 akan	 meninggalkan	 kota	 Kelowna	 untuk	
melanjutkan	perjalanan	menuju	kota	Vancouver.	Setibanya	anda	akan	diantar	ke	Hotel	
untuk	check	in	dan	beristirahat.		

	
DAY	8:	VANCOUVER	–	VICTORIA	–	VANCOUVER	(B/L/D)		

• Pagi	ini	dengan	ferry,	anda	akan	menyebrangi	Selat	Georgia	menuju	kota	Victoria,	yang	
merupakan	 ibukota	 dari	 provinsi	 British	 Columbia.	 Disini,	 anda	 akan	 diajak	
mengunjungi	 Butchart	 Garden,	 salah	 satu	 taman	 yang	 paling	 indah.	 Anda	 juga	 akan	
diajak	melewati	Gedung	Parlemen,	 China	 Town,	 Inner	Harbour	 serta	 The	Waterfront	
Area.	Sore	hari	kembali	ke	Vancouver	dan	diantar	kembali	ke	Hotel	untuk	beristirahat.		

	
DAY	9:	VANCOUVER	(B,	inflight	meals)		

• Setelah	makan	pagi	di	Hotel,	acara	bebas	yang	bisa	anda	gunakan	untuk	berbelanja	di	
Factory	Outlet	yang	ada	di	kota	Vancouver,	sampai	tiba	waktu	nya	anda	akan	diantar	
ke	bandara	untuk	penerbangan	kembali	ke	Jakarta.		

	
DAY	10:	VANCOUVER	–	HONGKONG	/	TAIPEI		

• Di	penerbangan	menuju	Hongkong	/	Taipei.		
	
DAY	11:	TIBA	DI	JAKARTA		

• Tibalah	 kita	 pada	 akhir	 perjalanan	 tour	 kali	 ini	 dengan	 membawa	 sejuta	 kenangan	
manis	bersama	kami.	Terima	kasih	atas	partisipasi	Anda,	sampai	jumpa	pada	acara	tour	
kami	lainnya.		

	
	
TOUR	PRICE	

• IDR	49.900.000	/	orang	(Adult	Twin	Share)	
	
MINIMUM	PAX	

• 20	orang	
	
INCLUSIONS	

• Tiket	 International	 (Economy	 Class)	 Cathay	 Pacific/Eva	 Air	 /	 China	 Airlines	 dengan	
kondisi	Group	Fare,	Non	Endorse,	Non	Refundable	



• Fuel	Surcharge,	Airport	Tax	International	YQ.	
• Airport	Tax	Jakarta.	
• Bagasi	sesuai	dengan	peraturan	maskapai	penerbangan.	
• Akomodasi	bintang	3*/4*	berdasarkan	1	kamar	berdua	/	bertiga	
• Transportasi	Bus	AC	&	biaya	kunjungan	objek	wisata	
• Tour	Leader	dari	Jakarta	yang	menemani	selama	tour.	
• Souvenir	
• Asuransi	Perjalanan	Standart	Group	(Maksimal	umur	tertanggung	70	tahun).	

	
EXCLUSIONS	

• Visa	Canada	Rp.	2.585.000,-	(subject	to	change).	
• Tips	Guide	&	Driver	Rp	1.000.000/orang	
• Pembuatan	passport	dan	dokumen	lainnya.	
• Tips	Porter	Bandara,	Bell	Boy	Hotel,	dll.	
• Pengeluaran	pribadi.													
• Optional	tour.	
• Biaya	lain	yang	tidak	termasuk	di	atas.	
• PPN	1%	

	
REGISTRATION	AND	PAYMENT		

• Uang	 muka	 sebesar	 Rp.	 10.000.000,-/orang	 pada	 saat	 pendaftaran	 dan	 tidak	 dapat	
dikembalikan	 (non-refundable)	 bila	 terjadi	 pembatalan	 oleh	 peserta	 dengan	 alasan	
apapun.	

	
OTHERS	AND	DISCLAIMER		

• Uang	 muka	 sebesar	 Rp.	 10.000.000,-/orang	 pada	 saat	 pendaftaran	 dan	 tidak	 dapat	
dikembalikan	 (non-refundable)	 bila	 terjadi	 pembatalan	 oleh	 peserta	 dengan	 alasan	
apapun.	

• Pendaftaran	 tanpa	 uang	 muka	 sewaktu-waktu	 dapat	 diberikan	 oleh	 pendaftar	 lain	
tanpa	pemberitahuan	terlebih	dahulu.	

• Pelunasan	paling	lambat	30	hari	sebelum	tanggal	keberangkatan.	
• Susunan	 acara/penerbangan/harga	 dapat	 berubah/naik	 sewaktu-waktu	 tergantung	

kondisi	penerbangan	ataupun	sisa	seat	yang	tersedia	dan	juga	biasanya	harga	akan	naik	
bagi	yang	mendaftar	tour	mendekati	tanggal	keberangkatan	

• Pembatalan	:																											
o 15	-	34	hari	sebelum	keberangkatan	akan	dikenakan	biaya	40%	/org	dari	harga	

tour.	
o 8	 -	 14	hari	 sebelum	keberangkatan	 akan	dikenakan	biaya	 50%	 /org	dari	 harga	

tour.	
o 7	hari	sebelum	keberangkatan	akan	dikenakan	biaya	100%	/org	dari	harga	tour.	

• Harga/Jadwal	Tour/Airport	tax	Internasional	&	Flight	Insurance	dapat	berubah	sewaktu-
waktu	tanpa	pemberitahuan	terlebih	dahulu.	


