ONE DAY JAKARTA CITY TOUR
PERIODE

: 2018

TOTAL

: 2, 5, 11, 16 PAX

ITINERARY
Hari 01
Setelah sarapan di hotel, anda akan diajak untuk mengunjungi Monumen Nasional atau yang
biasa disebut Monas. Disini anda bisa melihat Time Lapse sejarah perjuangan indonesia dalam
memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian anda akan menuju Musium Nasional dan
dilanjutkan dengan mengunjungi Fatahillah Square dan Musium Wayang. Fatahillah Square
sendiri merupakan Little Duch karena bangunan-bangunan disini memiliki gaya arsitektur
Belanda. Lalu anda akan mengunjungi Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan pelabuhan
tertua di Jakarta dan masih beroprasi hingga saat ini. Kemudian anda akan diantar untuk
berbelanja di Mangga Dua Square.
HARGA TOUR PER ORANG

PESERTA

2 PAX

5 PAX

11 PAX

16 PAX

HARGA

IDR 650.000,00

IDR 550.000,00

IDR 500.000,00

IDR 450.000,00

Harga Termasuk :






Transportasi
Guide berpengalaman dari Shilla Tour
Tiket masuk objek wisata
Parkir
Air mineral

Harga Tidak Termasuk :





Makan siang / makan malam
Guide dan driver tipping
Optional tour
PPN 1%

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 03 hari sebelum keberangkatan.

CANCELLATION & NOW SHOW
 Pembatalan 01 minggu sebelum keberangtan akan dikenakan biaya 50% dari biaya tour
 Pembatalan 03 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya Full dari biaya tour
 Pembatalan di hari keberangkatan / NO SHOW dikenakan biaya Full dari biaya tour
NOTE
1. Harga tour dapat berubah dengan atau tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu
2. Harga yang diberikan merupakan harga per orang dan berdasarkan rate yang berlaku saat

transaksi
3. Jika ada penambahan / pengurangan hal lain harus diinfokan ke kantor terlebih dahulu
4. Harga subject to change berdasarkan konfirmasi atas bokingan tersebut
5. Jika ada perubahan jadwal perjalanan / Force Major, pihak travel berhak merubah karena

kondisi yang tidak memungkinkan
6. Hal lain yang terdapat di luar package tour, bukan merupakan tanggung jawab pihak

travel agent.
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