
10D9N	–	NEW	ZEALAND	COMPLETE	
	
TOUR	DATES	

• 24	Mei	2020	
	
FULL	ITINERARY	
	
DAY	 1:	 SURABAYA	 –	 KUALA	 LUMPUR	 BY	 MH	 870	 (10.00-13.40)	 //	 KUALA	 LUMPUR	 -	
AUCKLAND	by	MH	145	(23.00-13.15)		

• Pagi	 ini	 anda	 akan	 berkumpul	 di	 bandara	 Juanda	 Surabaya	 untuk	 melakukan	
penerbangan	menuju	Auckland,	New	Zealand	via	Kuala	Lumpur.		

	
DAY	2:	AUCKLAND	–	CHRISTCHURCH	BY	NZ	559	(17.00-18.25)	(L,	INFLIGHT	MEALS,	D)		

• Setibanya	 di	 Auckland,	 anda	 akan	 melanjutkan	 penerbangan	 menuju	 Christchurch	
dengan	 domestik	 flight.	 Setibanya	 di	 Christchurch,	 anda	 akan	 diantar	 untuk	 Makan	
Malam.	 Lalu	 diantar	menuju	Hotel	 untuk	 beristirahat.	 Hotel:	 Chateau	 on	 the	 Park,	 A	
Doubletree	Hotel	by	Hilton*4	/	Setaraf	

	
DAY	3:	CHRISTCHURCH	/	ARTHUR	PASS	/	GREYMOUTH	/	GLACIER	REGION	(B/L/D)		

• Setelah	 makan	 pagi,anda	 akan	 diantar	 menuju	 Arthur’s	 Pass	 dengan	 menggunakan	
Tranz	Alpine	Train.	Setibanya	di	Arthur’s	Pass,	anda	akan	dijemput	dan	diantar	menuju	
Greymouth	 dan	 tidak	 lupa	 untuk	 makan	 siang.	 Setelah	 makan	 siang,	 dilanjutkan	
menuju	 Glacier	 Region	 untuk	 Makan	 malam.	 Lalu	 diantar	 menuju	 Hotel	 untuk	
beristirahat.	Hotel:	Scenic	Hotel	Franz	Josef*4	/	Setaraf	

	
DAY	4:	GLACIER	REGION	/	QUEENSTOWN	(B/L/D)		

• Setelah	 makan	 pagi,	 perjalanan	 Anda	 hari	 ini	 diawali	 dengan	 mengunjungi	 Fox	
Glacier/Franz	 Josef	 Glacier	 Public	 Viewing	 Point.	 Setelah	 makan	 siang,	 anda	 akan	
langsung	diantar	menuju	Queenstown	via	Haast	Pass	and	Lake	Wanaka.	Setelah	tiba,	
anda	 akan	 diajak	 untuk	 makan	 malam.	 Hotel:	 Millennium	 Hotel	 Queenstown*4	 /	
Setaraf	

	
DAY	5:	QUEENSTOWN	/	MOUNT	COOK	/	TEKAPO	(B/L/D)		

• Pagi	ini	Anda	akan	diantarkan	melihat	keindahan	Mt.	Cook	via	Cromwell.	Sebelum	tiba	
anda	akan	diajak	untuk	mengunjungi	Mrs.	 Jones	Orchard,	dimana	anda	bisa	membeli	
buah	 musiman	 dengan	 biaya	 sendiri.	 Lalu,	 dilanjutkan	 menuju	 Mt.	 Cook	 (The	
Hermitage)	dimana	anda	bisa	menggunakan	helicopter	dengan	biaya	 sendiri	 dan	 jika	
cuaca	memungkinkan.	Setelah	itu	perjalanan	akan	dilanjutkan	kembali	menuju	Tekapo.	
Selama	 perjalanan	 anda	 akan	 diajak	 Photo	 Stop	 di	 Lake	 Pukaki,	 dimana	 anda	 bisa	
melihat	warna	biru	yang	indah	dari	danau	dan	melihat	mt	cook	dengan	hari	yang	cerah.	
Lalu	 dilanjutkan	 untuk	 makan	 malam.	 Hotel:	 Peppers	 Bluewater	 Resort	 Tekapo*4	 /	
Setaraf	



DAY	6:	TEKAPO	/	CHRISTCHURCH	(B/L/D)		
• Pagi	ini	Anda	akan	melanjutkan	perjalanan	kembali	menuju	Christcurch	via	Ashburton.	

Selama	 perjalanan	 anda	 akan	 diajak	 Photo	 Stop	 di	 Lake	 Tekapo	 dan	 The	 Church	 of	
Good	 Shepherd.	 Dan	 berhenti	 di	 Farmer’s	 Corner	 Ashburton	 dimana	 anda	 dapat	
membeli	produk	local	new	Zealand	dan	souvenir	dengan	biaya	sendiri.	Setelah	makan	
siang,	 perjalanan	 dilanjutkan	menuju	 Christchurch.	 Tibanya	 anda	 akan	 diantar	 untuk	
berbelanja	di	Westfield	Mall.	Lalu	dilanjutkan	untuk	makan	malam.	Hotel:	Chateau	on	
the	Park,	A	Doubletree	Hotel	by	Hilton*4	/	Setaraf	

	
DAY	7:	CHRISTCHURCH	-	AUCKLAND	BY	NZ	530	(09.00-10.25)	(B/L/D)		

• Setelah	santap	pagi,	anda	akan	diantar	menuju	bandara	untuk	penerbangan	domestic	
menuju	Auckland.	Setelah	tiba,	anda	akan	dijemput	oleh	supir	dan	diajak	makan	siang	
di	 sekitar	 bandara.	 Setelah	 makan	 siang,	 perjalanan	 anda	 akan	 dimulai	 dengan	 city	
tour,	 mengunjungi	 Auckland	 Waterfront,	 Michael	 Joseph	 Savage	 Memorial	 Park,	
Mission	Bay,	Tamaki	Drive,	Parnell	Village,	view	of	Auckland	harbour	bridge	from	north	
wharf.	Selanjutnya	makan	malam.	Hotel:	Skycity	Hotel	Auckland*4	/	Setaraf	

	
DAY	8:	AUCKLAND	/	WAITOMO	/	ROTORUA	(B/L/D)		

• Setelah	makan	pagi,	anda	akan	diantar	menuju	Waitomo	dan	makan	siang	di	Roselands	
Restaurant.	 Setelah	 itu	 anda	 akan	 diajak	 mengunjungi	 Waitomo	 Glow	 Worm	 Cave.	
Setelah	tour,	perjalanan	anda	akan	dilanjutkan	menuju	Rotorua.	Setibanya	di	rotorua,	
anda	 akan	 diajak	 tour	 ke	 Te	 Puia,	 dimana	 anda	 bisa	 belajar	 seni	 dan	 sejarah	 dari	
Masyarakat	Maori.	Dilanjutkan	dengan	Hangi	dinner	di	restaurant	Hotel.	Setelah	selesai	
makan	 malam,	 anda	 diajak	 untuk	 menikmati	 traditional	 maori	 dance	 show.	 Hotel:	
Millennium	Hotel	Rotorua*4	/	Setaraf	

	
DAY	9:	ROTORUA	/	MATAMATA	/	AUCKLAND	(B/L/D)		

• Setelah	makan	pagi,	anda	diajak	tour	mengunjungi	Rainbow	Springs,	dimana	anda	bisa	
melihat	 flora	 dan	 fauna	 dari	 New	 Zealand	 termasuk	 Kiwi	 Bird.	 Setelah	 itu	 anda	 bisa	
melihat	farm	show	di	agrodome.	Selanjutnya	perjalanan	menuju	matamata	dan	makan	
siang	 di	 the	 green	 dragon	 inn	 (marquee’s	 festive	 feast	 menu).	 Setelah	 makan	 siang	
anda	 diajak	 tour	 menuju	 hobbiton	 movie	 set	 dan	 dilanjutkan	 perjalanan	 kembali	
menuju	 Auckland	 airport	 untuk	 penerbangan	 kembali	 menuju	 Surabaya	 via	 Kuala	
Lumpur.		

	
DAY	 10:	 AUCKLAND	 –	 KUALA	 LUMPUR	 BY	 MH	 132	 (00.15-07.40)	 //	 KUALA	 LUMPUR	 –	
SURABAYA	by	MH	873	(13.15-14.50)		

• Siang	hari	ini	anda	tiba	di	Surabaya.	Kami	mengucapkan	terimakasih	atas	kepercayaan	
dan	kerjasamanya	selama	tour	berlangsung.	Semoga	semuanya	berkesan	dan	sampai	
jumpa	dalam	program	tour	lainnya.		

	
	
	
	



TOUR	PRICE	
• IDR	46.000.000	/	orang	(Adult	Twin	Share)	

	
MINIMUM	PAX	

• 20	orang	
	
INCLUSIONS	

• Tiket	Penerbangan	kelas	ekonomi	by	Malaysia	Airlines	
• Hotel,	Transport	dan	Makan	sesuai	acara	
• Tiket	Masuk	wisata	sesuai	acara	
• Tour	Leader	dari	CAS.	
• Tipping	

	
EXCLUSIONS	

• Visa	New	Zealand:	Rp	3.200.000/orang	
• Additional	Visa:	Rp	1.000.000/orang	(dalam	1	KK,	2	dewasa	+	2	anak)	
• Pengeluaran	Pribadi	
• Optional	Tour	(jika	ada)	
• Tips	untuk	Pelayan	restoran,	dan	Porter	(jika	ada)	di	Hotel	dan	Bandara	

	
REGISTRATION	AND	PAYMENT		

• Deposit	Sebesar	Rp	25.000.000	per-orang	yang	harus	dibayarkan	saat	pemesanan,	dan	
pelunasan	harus	dilakukan	1	bulan	(30	hari)	sebelum	tanggal	keberangakatan	

	
OTHERS	AND	DISCLAIMER		

• Biaya	 Airport	 Tax	 Internasional	 dan	 Fuel	 Surcharge	 dapat	 berubah	 tanpa	
pemberitahuan	

• Apabila	dipandang	perlu	demi	kenyamanan	dan	keselamatan	peserta,	penyelenggara	
berhak	merubah	jadwal	tour	diatas	

• Harga	dapat	berubah	dikondisikan	dengan	fluktuasi	mata	uang	
• Tidak	ada	refund	yang	disebabkan	oleh	faktor	alam	atau	segala	sesuatu	diluar	otoritas	

Travel	Agent.	
• Kenaikan	Tax	Airlines	Sebelum	pelunasan	biaya	tour,menjadi	tanggungan	peserta	tour.	
• Pembatalan:	

o Pembatalan	 setelah	 pembayaran	 deposit	 akan	 mengakibatkan	 hangusnya	
pembayaran	deposit	yang	telah	dilakukan.	

o Pembatalan	 35	 hari	 sebelum	 tanggal	 keberangkatan	 akan	 dikenakan	 penalti	
100%	harga	tour	

o Pembatalan	 60	 hari	 sebelum	 tanggal	 keberangkatan	 akan	 dikenakan	 penalti	
50%	harga	tour	

• Penyerahan	 deposit	 dianggap	 telah	 setuju	 dengan	 syarat-syarat	 diatas	 yang	 telah	
ditentukan.	

	


