HEAVEN DISCOVERY AT JOGJA 03D2N
PERIODE : LOW 2018
TOTAL
: FIT
ITINERARY
Hari 01 : Jakarta – Jogja

(-/L/D)

Peserta akan bersama – sama berangkat menuju Jogjakarta setelah berkumpul di Bandara Jakarta.
Setibanya di Jogja anda akan dijemput oleh driver kami untuk makan siang terlebih dahulu.
Setelah makan siang anda akan mengunjungi salah satu warisan budaya Indonesia yang telah
diakui oleh UNESCO, Candi Borobudur. Dilanjutkan menuju Bukit Rhema dimana
merupakan salah satu tempat shooting film anyar Indonesia Ada Apa Dengan Cinta 2, dimana
terdapat Gereja Ayam yang memiliki bangunan unik berbentuk seperti ayam. Setelah makan
malam, kembali ke Hotel untuk persiapan melihat sunrise esok pagi.

Hari 02 : Sunrise – Hutan Pinus Mangunan – City Tour Jogja

(B/L/D)

Pukul 04.00, anda akan dijemput kembali dan diantar menuju Kebun Buah Mangunan untuk
melihat pemandangan indah dari cahaya keemasan sinar mentari di ufuk timur yang bias dengan
hamparan kabut berharmonisasi apik dengan lembah Sungai Oyo, menghasilkan sebuah
pemandangan surgawi. Setelah makan pagi lanjut menuju Hutan Pinus Mangunan lokasi
primadona untuk berswa foto dengan latar belakang jajaran pohon pinus yang romantis. Kembali
ke Jogja untuk menjelajahi pusat kota pelajar dengan mengunjungi Kraton Jogja, Istana Air
Taman Sari yang otentik dan melihat proses pembuatan Batik dan Kotagede.

Hari 03 : Jogja – Jakarta

(B/-/-)

Setelah seharian penuh di hari kedua beraktifitas, anda diberikan waktu bebas sampai tiba
waktunya untuk diantar kembali ke Jakarta dengan membawa sejuta kenangan manis dengan
Shilla Tour.

HARGA TOUR PER ORANG :
HOTEL

ROOM TYPE

PESERTA
2 ORANG

4 ORANG

TJOKRO STYLE *3

STANDARD TWIN / DOUBLE

IDR 2.860.00

IDR 2.650.000

PESONNA TUGU/INNSIDE *4

STANDARD TWIN / DOUBLE

IDR 2.960.000

IDR 2.760.000

IBIS STYLE MALIOBORO *4

STANDARD TWIN / DOUBLE

IDR 3.090.000

IDR 2.780.000

HARGA TOUR TERMASUK :
1.

Akomodasi 2 malam di Hotel pilihan termasuk makan pagi berdasarkan sekamar berdua

2.

Transportasi AC pribadi sesuai dengan program

3.

Makan siang dan malam sesuai kebutuhan

4.

Tiket masuk tempat wisata sesuai program

5.

Souvenir cantik dari Shilla Tour

6.

Tour guide lokal dan driver yang berpengalaman

7.

Tipping local guide dan driver

8.

PPN 1%

HARGA TOUR BELUM TERMASUK :
1. Tiket pesawat Jakarta - Jogja - Jakarta
2. Makan dan tour diluar program
3. Pengeluaran pribadi (laundry, mini bar etc)
4. Long weekend dan high season surcharge

PAYMENT & DEPOSIT


Deposit harus dibayarkan 50% dari total biaya tour setelah mandapat konfirmasi untuk
bokingan tersebut



Deposit ke 3 ( 30% ) dari total biaya tour dalam waktu 02 Mingggu sebelum keberangkatan



Pelunasan harus dibayarkan minimal 07 hari sebelum keberangkatan.

CANCELLATION & NOW SHOW


Pembatalan 02 minggu sebelum keberangtan akan dikenakan biaya 50% dari biaya tour



Pembatalan 07 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya Full dari biaya tour



Pembatalan di hari keberangkatan / NO SHOW dikenakan biaya Full dari biaya tour

Note :






Harga tour diatas masih dapat berubah sewaktu-waktu dengan / tanpa pemberitahuan lebih
lanjut atau sampai adanya proses reservasi yang sudah confirm
Harga tersebut berlaku hanya pada low season sampai dengan Mei 2018
Harga diatas berdasarkan perhitungan minimal 2 peserta dewasa, jika jumlah peserta
berkurang maka biaya tour akan di revisi



Proposal tour ini dibuat tanpa adanya reservasi apapun



Pesawat dan kamar hotel yang tertera dalam penawaran masih dapat berubah

Date : 07 JUNE '18

