PT. SIRIUS STAR WISATA
Jl. Pembangunan I No. 40B
Jakarta Pusat 10130
Tel : +62 21 634 9974 Fax : +62 21 2263 0452
Email : general.sirius@siriustour.com

HARI 01 :
JAKARTA – SINGAPORE BY QZ 262 07.10 – 09.55 – ROYAL CARIBBEAN CRUISE
Kamis / 03Jan’19
Para peserta diharap berkumpul di Bandara Soekarno Hatta minimal 2 jam sebelum
keberangkatan pesawat menuju Singapore. Setibanya anda dijemput dan langsung diantar untuk santap siang, dan
selanjutnya check in cruise, pukul 16.30 kapal berangkat menuju Port Klang – Kuala lumpur. ( MS / MM )
HARI 02 :
TIBA DI PORT KLANG – KUALA LUMPUR
Jum’at / 04Jan’19
07:00
Tiba di Port Klang – Kuala Lumpur ( Malaysia )
15:00
Kapal berangkat menuju Phuket ( Thailand )
Anda bisa mengikuti tour tambahan ( Excursion ) Kuala Lumpur city tour atau bisa berdiam di kapal menikmati
fasilitas yang ada di kapal ( MP/MS/MM )
HARI 03 :
TIBA DI PHUKET ( THAILAND )
Sabtu / 05Jan’19
10:00
Tiba di Phuket ( Thailand )
22:00
Kapal berangkat
Anda bisa mengikuti tour tambahan ( Excursion ) Phuket city tour dengan biaya sendiri atau bisa berdiam di kapak
menikmati fasilitas yang ada di kapal ( MP/MS/MM )
HARI 04 :
CRUISING
Minggu / 06Jan’19
Hari ini kapal berlayar menuju Singapore, dan sehari penuh menikmati fasilitas kapal
( MP/MS/MM )
HARI 05 :
TIBA DI SINGAPORE BY qz 267 17.50 – 18.35
Senin / 07Jan’19
08:00
Kapal tiba di Singapore, anda bersiap untuk check out
Dijemput dan diantar untuk city tour di Singapore sebelum diantar ke Bandara untuk kembali ke Jakarta. Maka selesai
sudah seluruh perjalanan tour anda bersama Royal Carribean Cruise ( MP )

BIAYA TOUR ( MINIMAL 25 PESERTA ) :
TWIN SHARING
: Rp. 13.100.000 ,- / orang
Harga tour sudah termasuk :
 Tiket pesawat international kelas ekonomi (group condition) dengan rute Jakarta – Singapore – Jakarta
dengan Air Asia (Non-Refundable, Non-Rerouteable, Non Upgrade).
 YQ, Flight Insuance dan Airport Tax ( Subject to change )
 Asuransi Perjalanan
 04 Malam di Cruise ( cabin inside stateroom )
 Port Charge Rp. 1.391.000 ,- ( subject to change )
 Travel Insurance Rp. 835.000, Service Charge Rp. 842.000, Makan dan Acara Tour sesuai itinerary.
 Airport handling ( tidak termasuk cap imigrasi )
 Traveling bag dan T-shirt ( seragam )
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 Tour leader dari Jakarta.
 Tipping untuk tour leader, guide dan sopir
 Local Guide berbahasa Indonesia. ( selama di darat )
Harga tour belum termasuk :
 Biaya optional tour ( excursion )
 Pengeluaran Pribadi
 Tour dan makan tambahan diluar acara
 Hal-hal lainnya yang belum dicantumkan disini
*) Catatan
 Biaya tour diatas tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu
 Belum ada pembukuan apapun baik Cabin Cruise, tiket pesawat, hotel, transportasi dan lainnya pada saat
penawaran ini diajukan.
 Biaya tour baru dapat dipastikan setelah melakukan pembukuan Cabin Cruise, ticket pesawat dan lainnya.
PEMBATALAN :
 Pembatalan yang dilakukan setelah melakukan deposit maka deposit tidak dapat dikembalikan atau hangus
 Pembatalan yang dilakukan 65-45 hari sebelum hari H akan dikenakan biaya sebesar 50% dari biaya tour
 Pembatalan yang dilakukan 44-24 hari sebelum hari H akan dikenakan biaya sebesar 75% dari biaya tour
 Pembatalan yang dilakukan kurang dari 23 hari sebelum hari H akan dikenakan biaya sebesar 100% dari
biaya tour
CATATAN PENTING :
1. Revisi nama setelah name list submit ke RCC akan dikenakan biaya sebesar IDR 385.000 ,- dan hanya
diperbolehkan 1x revisi
2. Revisi nama secara keseluruhan / ganti peserta tidak diperbolehkan setelah name list submit ke RCC
3. Anak-anak ( berusia 21 tahun atau kurang ) dalam 1 cabin harus didampingi oleh minimal 1 orang dewasa
berusia diatas 21 tahun
4. Batasan umur bayi yang diperbolehkan sailing : 6 bulan keatas
5. Ibu hamil : usia kandungan MAXIMAL 24 MINGGU pada saat sailing dan harus menyertai surat dari dokter
6. Peserta yang membawa keluarga dan menginginkan 1 kamar 3 orang / 4 orang, diharap memberitahukan
terlebih dahulu pada saat melakukan pendaftaran.
7. Kamar untuk 3 orang / 4 orang bergantung pada ketersediaan kamar

