6D5N – LUXURY DUBAI (LEBARAN)
TOUR DATES
• 23 Mei 2020
FULL ITINERARY
DAY 1: 23 MAY - KEBERANGKATAN DARI SOEKARNO-HATTA (inflight meals)
• CGK-BWN (BI740) 18:50 – 22:10 & BWN-DXB (BI007) 23.20-03.3 (x/x/MOB) Berkumpul
di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 Gate 3 (Burger King) untuk
memulai perjalanan tour.
• Anda akan berangkat dari Jakarta menuju Dubai (transit Brunei).
DAY 2: 24 MAY - BRUNEI- ABUDHABI – DUBAI (B/L/D)
• Setelah sampai di Dubai, kita akan dijemput oleh untuk sarapan. Lalu kita akan
langsung pergi ke kota AbuDhabi dan mengunjungi Yas Mall & Ferrari World. Setelah
itu kita akan photostop di Grand Mosque, AbuDhabi Corniche, Photostop di Emirates
Palace & Presidential Palace. Lalu kita akan beristirahat di Hotel.
• HOTEL STAY: IBIS AL BARSHA HOTEL 3* (NO PORTER SERVICE)/ Setaraf
DAY 3: 25 MAY - DUBAI + DESERT SAFARI (B/L/D)
• Setelah sarapan, kita akan pergi menikmati Yacht Cruise sambil berfoto dengan latar
belakang gedung2 mewah di Dubai Baru. photostop di Dubai Marina, Atlantis The
Palm, Burj Al Arab Jumeirah, dan berbelanja di Carpet Shop. Setelah itu, kita akan
kembali ke Hotel, dan sorenya kita akan pergi menikmati Desert Safari (berpetualang di
padang gurun menggunakan Jeep), lalu bisa ke camp untuk naik unta gratis, makan
malam dan minum sambil nonton show gratis seperti. Fire Dance, Tanoora Dance, Belly
Dance, juga bisa mencoba tatto henna. Lalu kembali ke Hotel.
• HOTEL STAY: IBIS AL BARSHA HOTEL 3* (NO PORTER SERVICE)/ Setaraf
DAY 4: 26 MAY - DUBAI (B/L/D)
• Setelah sarapan, kita akan pergi ke Dubai Frame untuk masuk dan naik ke atas melihat
pemandangan seluruh kota Dubai (lama & modern-include tiket masuk). lalu kita akan
ke Leather Shop, toko souvenir Day to Day untuk berbelanja atau melihat- lihat. Lalu
Anda akan diajak menikmati Pengalaman selama 1 jam perjalanan dengan
menggunakan LIMOUSINE (salah satu mobil termewah di Dubai) menuju ke Dubai
Mall, dan juga photostop di Burj Khalifa, menikmati water fountain show. Lalu, kita
beristirahat di Hotel.
• HOTEL STAY: IBIS AL BARSHA HOTEL 3* (NO PORTER SERVICE)/ Setaraf

DAY 5: 27 MAY- DUBAI – BRUNEI (MENUBOX/MOB/D)
• DXB-BWN (BI008) 04:55 – 17:05 Pagi ini kita akan menuju bandara untuk penerbangan
ke Jakarta, transit di Brunei. Setelah sampai, kita akan langsung dijemput guide untuk
City Tour Brunei: photo stop ke Kampung Air, Masjid Jame' Asr Hassanil Bolkiah, Istana
Nurul Iman dan night market, toko souvenir, dinner, lalu kembali ke Hotel buat
istirahat.
DAY 6: 28 MAY - BRUNEI -JAKARTA (B/MOB/-)
• BWN-CGK (BI737) 11.00-12.20 Setelah Sarapan Pagi, Anda akan diantar menuju Airport
untuk kembali ke Tanah Air dengan membawa kenangan indah Terima kasih atas
partisipasinya sampai jumpa di lain kesempatan. Acara perjalanan dapat berubah
sewaktu-waktu tergantung kondisi di lapangan, namun dengan tidak mengurangi objek
wisata yang di kunjungi (kecuali force majeur)
TOUR PRICE
• IDR 18.000.000 / orang (Adult Twin Share)
MINIMUM PAX
• 20 orang
INCLUSIONS
• Ticket pesawat pp kelas ekonomi (non-endorsable, non-refundable & non-reroutable
berdasarkan harga group / promosi) dengan Brunei Airlines
• Airport tax dapat berubah sewaktu-waktu
• Hotel sesuai itinerary (Twin Share, sekamar berdua)
• Makan sesuai itinerary
• Bagasi 23kg (1pc), kabin 7kg
• Tour leader dari Indonesia apabila peserta mencapai minimal 20 org
• Local Guide
• Bus Pariwisata dan Tiket masuk sesuai itenerary
• Tipping
• Visa Dubai
EXCLUSIONS
• Pengeluaran pribadi
• Optional (jika ada)
• Kelebihan bagasi
• Tips porter, pelayan restoran
• Biaya Single supplement IDR 2.000.000,• Suvenir / Hadiah
• PPN 1%

OTHERS AND DISCLAIMER
• HARGA BERDASARAKAN MINIMAL 20 PESERTA DEWASA + 01 TOUR LEADER
• Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per
peserta IDR 5.000.000 + Biaya Visa (jika ada)
• Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi
dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum
keberangkatan
• Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan
dokumen sesuai jadwal dan ketentuan dari pihak Kedutaan, dan biaya visa tetap harus
dilunasi walaupun visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan
• Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang
tercantum di bagian harga tersebut di atas
• Acara perjalanan dapat berubah / 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
• Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti: kehilangan, kerusakan,
gangguan, keterlambatan sarana angkutan/transportasi, bencana alam dll) yang dapat
memengaruhi acara tour akan dirubah dan bersifat non-refundable (tidak dapat
dikembalikan). Dan Biaya Tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang
disebabkan oleh Force Majeur
• Pelunasan biaya tour paling lambat 31 hari sebelum tanggal keberangkatan
• Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan
• Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan
akan dikenakan biaya pembatalan, sbb:
o setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable)
o 30 - 15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour
o 14 - 06 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour
o 05 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 100% dari biaya tour
• Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah
memahami dan menerima syarat & kondisi di atas

