6D/ 5N PREMIUM OVERLAND CENTRAL OF JAVA
JAKARTA – SEMARANG – AMBARAWA – MAGELANG – YOGYAKARTA
HIGHLIGHT : Premium Transport – Rilex Journey – Best Hotel Choice – Private Tour

HARI 01 :
JAKARTA – SEMARANG
BY BUS
Pagi hari sudah berkumpul ditempat yang sudah ditentukan untuk memulai perjalanan menuju Kota Lumpia yaitu Semarang
dengan bus. Setibanya di Semarang, Anda akan diantar menuju hotel untuk proses check in dan beristirahat.
HARI 02 :
SEMARANG
BY BUS
Setelah sarapan pagi, Anda dijemput untuk menikmati Kota Semarang dengan mengunjungi Kelenteng Sampokong bangunan
kuil yang sangat bersejarah, dahulunya tempat ini merupakan persinggahan Laksamana Cheng Ho. Setelah itu Anda akan diajak
untuk menikmati puluhan pintu yang berjajar dan arsitektur zaman kolonial yang sangat kental di Lawang Sewu. Selanjutnya
Anda akan di ajak untuk menuju Kota Tua Semarang, disana Anda akan bernostalgia menikmati sudut kota tua dengan berfoto
foto. Setelah puas, Anda akan dibawa ke Kawasan Pecinan tepatnya di Jalan Lombok untuk mencicipi Lumpia Rebung yang
menjadi andalan Kota Semarang. Kembali menuju hotel. ( MP )
HARI 03 :
SEMARANG – AMBARAWA – MAGELANG
BY BUS
Setelah sarapan pagi, proses check out. Anda akan diajak untuk berbelanja oleh oleh khas Semarang di Jln Pandanaran. Setelah
itu perjalanan dilanjutkan menuju Kota Ambarawa, setibanya makan siang dan mengunjungi Museum Kereta Api yang dahulu
merupakan sebuah stasiun kereta api yang di bangun pada tahun 1873 dalam kekuasaan colonial. Kemudian menuju Kota
Magelang untuk bermalam di Plataran Heritage Borobudur dan beristirahat. ( MP )

HARI 04 :
MAGELANG – YOGYAKARTA
BY BUS
Setelah sarapan pagi, Anda masih mempuyai kesempatan untuk menikmati fasilitas hotel bersantai atau mengikuti program
hotel yang sudah disediakan seperti Jamu Making Lesson, Taste of Java, Sunrise Breakfast ( optional tour ) sampai batas waktu
check out. Anda akan menuju Kota Yogyakarta, setibanya Anda diajak menuju Taman Sari Keraton Yogyakarta yang dahulunya
kebun istana Keraton Ngayogyakarta dengan gaya arsitektur unik memadukan Jawa dan Portugis. Sore harinya Anda diajak untuk
melihat sunset di Candi Ratu Boko. Setelah itu menuju hotel untuk beristirahat. ( MP )
HARI 05 :
YOGYAKARTA
BY BUS
Setelah sarapan pagi, Anda di jemput untuk berpetualang dengan Jeep Merapi Tour untuk menikmati keindahan Gunung Merapi
dari Puncak Kaliadem yang berjarak 5 km dari Puncak Gunung Merapi bagian selatan, setelah itu Anda akan berfoto di Bungker,
Kali Gendol, Batu Wajah dan Museum Mini. Kembali menuju hotel untuk beristirahat dan acara bebas. ( MP )
HARI 06 :
YOGYAKARTA – JAKARTA
BY BUS
Setelah sarapan pagi, proses check out. Anda akan diajak untuk membeli oleh oleh khas Yogyakarta sebelum kembali ke Jakarta
dengan bus. Terima kasih telah memilih Kami sebagai partner perjalanan Anda. ( MP )

PREMIUM BIG BUS
SANDARAN KAKI (legrest), 10 unit LCD TV, Reclining Seats, Audio Set, Karaoke system, Dispenser Air, Cooler Box,
Bantal, Selimut, Sandaran Tangan, Charger HP, WiFi onboard, Smoking Area, Toilet

PREMIUM MEDIUM BUS
SANDARAN KAKI (legrest), 7 unit LCD TV, Reclining Seats, Audio Set, Karaoke system, Dispenser Air, Cooler Box,
Bantal, Selimut, Sandaran Tangan, Charger HP, WiFi onboard

HARGA TOUR WNI MARKET :
HOTEL SETARAF 4*
SEMARANG – LOUIS KIENNE/ NOVOTEL HOTEL
MAGELANG – PLATARAN HERITAGE BOROBUDUR
YOGYAKARTA – GRAND MELIA PUROSANI HOTEL
16 – 21 Aug
20 – 25 Sept
01 – 06 Nov
29 Nov – 4 Des

PREMIUM MEDIUM BUS
10 - 15 ORANG

PREMIUM BIG BUS
16 – 25 ORANG

IDR 8,455,000 / ORG

IDR 7,700,000 / ORG

HARGA TERMASUK :
 Transportasi menggunakan Premium Class sesuai pilihan Anda
 Akomodasi 5 Malam di Hotel 4* dengan ketentuan satu kamar berdua atau bertiga
 Acara tour, makan pagi dan transportasi sesuai dengan yang disebutkan di atas
 Tour Leader/ Local Guide
 1x Jeep Merapi Tour ( @4orang )
 Air Mineral 600ml/ hari/ orang
 Souvenir Covid Kit : Masker, Hand Sanitizer
 Welcome Snack Hari 1
HARGA TIDAK TERMASUK :
 Biaya keperluan pribadi seperti laundry, telepon International, room service, mini bar, tambahan makanan dan minuman,
optional tour, porter di hotel & bandara
 Biaya Single Supplement bagi Peserta yang menempati 1 kamar sendiri.
 Ppn 1%
 Tips untuk Tour Leader, Tour Guide dan Driver
 WNA Surcharge
Note : Harga di atas dapat berubah sewaktu-waktu atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika ada perubahan harga dari bus, hotel dan lain-lain.
Susunan acara, tanggal keberangkatan dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

SYARAT & KONDISI :
•
Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta. Jika kurang dari minimum peserta, Pihak Tour berhak
Melakukan penyesuaian harga tour.
•
Pendaftaran harus disertai dengan uang muka sebesar 50% dari harga tour, NON REFUNDABLE (tidak dapat dikembalikan).
•
Pendaftaran tanpa disertai deposit bersifat tidak mengikat dan dapat dibatalkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta.
•
Pelunasan harus dilakukan selambatnya 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.
•
Pendaftaran yang dilakukan kurang dari 15 hari sebelum tanggal keberangkatan harus langsung dibayar lunas.
•
Deviasi dapat dilakukan apabila jumlah Peserta yang berangkat dan yang pulang telah memenuhi kuota dari ketentuan maskapai
penerbangan.
•
Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
•
Oleh karena administrasi segera dilaksanakan setelah pendaftaran, maka biaya pembatalan akan dikenakan apabila peserta tour
Mengganti tanggal, pindah ke jenis tour yang lain atau membatalkan sama sekali, sebagai berikut :
•
30 – 15 hari kerja sebelum tanggal keberangkatan
: 50% dari total biaya tour
•
14 – 8 hari kerja sebelum tanggal keberangkatan
: 75 % dari total biaya tour
•
7 – hari H
: 100% dari total biaya tour
* (Khusus untuk HIGH/PEAK SEASON biaya pembatalan disesuaikan dengan ketentuan dari hotel dan perusahaan penerbangan)
•
Pihak Pihak Tour berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan harga tour, airport tax, dll) kepada calon
Peserta tour.
•
Apabila terjadi force majeur karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain, Pihak Tour tidak bertanggung jawab
dalam pengembalian biaya atas service yang sudah dibayarkan dan tidak digunakan dan biaya tour tidak termasuk biaya pengeluaran
tambahan yang disebabkan oleh force majeur.
•
Dengan membayar uang muka pendaftaran, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat & kondisi di atas.

