HIGHLIGHT: 5* HOTEL, ELEPHANT RIDE, HAWA MAHAL, JAIPUR “PINK CITY”, AGRA FORT
BONUS : TRAVEL INSURANCE*
Hari 01:

Hari 02:

Hari 03:

Hari 04:

Hari 05:

Hari 06:

Hari 07:

JAKARTA – X/SINGAPORE – DELHI
Dengan Penerbangan International
Berkumpul di bandara internasional Soerkarno-hatta untuk penerbangan menuju India
Mulai Dari :
IDR
via Singapore.
Akomodasi: Bermalam di Pesawat
DELHI – AGRA
Dengan Bus
Termasuk Apt Tax Intl, JKT
Pagi ini Anda tiba di Delhi, Anda akan memulai perjalanan hari ini dengan
& Fuel Surcharge
city tour kota tua Delhi dengan mengunjungi/melewati Jama Masjid salah satu mesjid
terbesar di India (Di bangun pada tahun 1658) dan di dalamnya Anda bisa naik sampai
ke atas menara untuk melihat sekililing India. Dan Raj Ghat. Kemudian perjalanan dilanjutkan
menuju kota Agra (estimasi 4 jam perjalanan), tiba di Agra menuju Hotel untuk bermalam.
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Jaypee Palace Hotel atau setaraf *****
AGRA
Perjalanan hari ini mengunjungi sebuah monumen yang terkenal di kota Agra yaitu Taj Mahal, dibangun oleh Raja Shah
Jehan Mughal untuk ratu Mumtaz Mahal. Pembangunan ini memakan waktu selama 22 tahun dan diperlukan sekitar
20,000 pekerja yang bekerja sepanjang hari. Di lanjutkan mengunjungi Agra Fort, sebuah benteng warisan budaya dunia
yang dibangun di sekitar sungai Yamuna dan terletak di tengah kota yang mencerminkan kecintaan Raja Mughal kepada
arsitektur dan kesenian. Sore harinya Anda diberi waktu bebas untuk shopping di kota Agra yang terkenal dengan
kerajinan marbel dan batu tatahan lembut yang khas. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam).
Akomodasi: Jaypee Palace Hotel atau setaraf *****
AGRA – FATHEPUR SIKRI – JAIPUR
Dengan Bus
Setelah makan pagi, Anda menuju ke Jaipur atau sering disebut dengan Pink City, sebuah kota yang bangungannya
pernah dihiasi warna merah muda untuk menyambut Pangeran Albert dan Ratu Elizabeth II pada tahun 1876. Dalam
perjalanan ke sana anda akan diajak untuk mengunjungi Fatehpur Sikri, kota batu pasir yang terlantar dan dibangun
oleh Raja Akbar. Sore harinya dilanjutkan ke City Palace dan Birla Mandir, yang pernah menjadi tempat kediaman
keluarga kerajaan. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam).
Akomodasi: Metropolitan Hotel atau Golden Tulip Hotel atau setaraf *****
JAIPUR
Setelah makan pagi, Anda mengunjungi Amber Fort by Elephant Ride, Ibukota lama dari tanah Jaipur dan diajak naik
Gajah untuk menuju atas bukit, Hawa Mahal (Kerajaan angin), sebuah bangunan merah muda yang cantik dengan
banyak jendela – jendela kecil yang digunakan oleh wanita kerajaan untuk melihat prosesi perayaan tahunan.
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Metropolitan Hotel atau Golden Tulip Hotel atau setaraf *****
JAIPUR – DELHI
Dengan Bus
DELHI – X/SINGAPORE – JAKARTA
Dengan Penerbangan International
Acara hari ini menuju ke Delhi untuk mengunjungi Lotus Temple, dan India Gate gerbang monumen untuk
memperingati prajurit India yang wafat pada saat perang dunia I, President House – tempat kediaman presiden India,
Parliament House – Gedung parlemen India yang terdapat 2 tempat parlemen yaitu: Lok Sabha & Rajya Sabha.
Setelah makan malam, anda akan diantar ke bandara Delhi untuk penerbangan kembali ke tanah air.
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Bermalam di Pesawat
TIBA DI JAKARTA
Anda dijadwalkan tiba di Jakarta.

19,200,000

BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH ( IDR )

Keberangkatan

SEP : 09, 23
OCT : 07, 21
NOV : 04, 18
DEC : 09, 16

(x1000)

Airlines

Dewasa
Twin Sharing/
Triple
(dgn extra bed)

Anak dibawah
12 tahun sekamar
dgn 01 dewasa

Anak dibawah 12
tahun sekamar dgn
02 Dewasa
(dgn extra bed)

Anak dibawah
12 tahun sekamar
dgn 02 Dewasa
(tanpa extra bed)

SQ

19,200

19,200

17,900

16,800

Harga termasuk Airport Tax International /+ Fuel Surcharge
(Singapore Airlines: IDR 4,700,000)
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BIAYA TAMBAHAN:
•
Single Supplement : IDR 7, 500,000 /orang
•
Tipping yang diwajibkan untuk tour leader IDR 30,000/orang/hari, local guide IDR 30,000/orang/hari & driver IDR 15,000/orang/hari.
(Pembayaran Tips dilakukan di Negara Tujuan berdasarkan mata uang setempat)

HAL – HAL PERHATIAN:
1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 20 orang dewasa/group
2. Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka sebesar IDR 5,000,000 /peserta, dan pembayaran uang muka hanya
menjamin keikut-sertaan dalam paket tour pilihan Anda.
3. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan,
walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan.
4. Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu:
A. 15 – 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 50% dari harga tour.
B. 7 – 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 80% dari harga tour.
C. Kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga tour.
5. Dalam keadaan Force Majeure/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain,
rencana perjalanan dapat dirubah baik susunan maupun jadwalnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, hal ini demi
kepentingan dan keamanan seluruh rombongan ATS. Dalam hal ini ATS tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau
uang atas service yang sudah dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
6. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
7. Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA Newtravelsafe, untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak terduga
yang mungkin terjadi selama perjalanan. Manfaat yang dijamin adalah : kematian & cacat tetap akibat kecelakaan, biaya medis,
biaya evakuasi, repatriasi medis serta repatriasi jenazah.
Note: Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product ATS.
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