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6D5N SINGAPORE – MALAYSIA FUN by SQ
16 - 22 Juni 2022 / 01 - 07 Juli 2022

DAY 1 : SURABAYA – SINGAPORE ( MM )
SQ923 SUB SIN 10.10 - 13.30

Berangkat dari Surabaya dengan Singapore Airlines
setibanya anda langsung diajak city tour melewati Suntec City,
The Esplanade, Photo stop Merlion Park, Marina Bay Sand &
Garden By The Bay, dan China Town. Selesai acara check in
hotel, dan acara bebas.

Hotel : V Lavender Hotel / setara

DAY 2 : SINGAPORE ( MP / - / MM )
Setelah makan pagi di hotel, anda akan diantar menuju

Universal Studio untuk menikmati berbagai macam permainan
extreme dan berfoto – foto dengan tokoh - tokoh film universal
studio, setelah puas bermain, anda akan diajak untuk
menonton Wings Of Time. Setelah itu anda akan diantar ke
hotel untuk beristirahat

DAY 3 : SINGAPORE – JB 2nd link - MALAKA (MP/MS/MM)
Makan pagi di hotel dan check out. Kemudian anda

akan diantar menuju Johor Baru 2nd link border dan
melanjutkan perjalanan menuju ke Malaka dan city tour ke
Studhuys, Famosa Santiago, Jonker Street, St Paul Church, dan
Christ Church.

Hotel : Ibis Malaka / Bayview / setara

DAY 4 : MALAKA - GENTING (MP/ MS/MM )
Makan pagi di hotel dan check out, hari ini anda akan

diajak untuk tour ke Putrajaya yang merupakan Kota
Pemerintahan dari Malaysia. Disini anda bisa melihat semua
bangunan yang tertata rapi. Setelah itu perjalanan dilanjutkan
menuju ke Genting yang terkenal dengan kota hiburan untuk
keluarga. Disini juga anda bisa bermain di Theme Park Genting
yang baru saja dibuka

Hotel : Grand Ion Hotel delemen / setara

DAY 5 : GENTING – KUALA LUMPUR (MP/-/MM)
Setelah makan pagi di hotel ,acara bebas dimana

anda bisa bermain / berbelanja di Geting. Sore hari dijemput
dan anda akan diantar menuju Kuala Lumpur untuk city tour
mengunjungi Batu Cave dimana terdapat Patung Giant

Dewa Murugan. Kemudian melewati Independent Square,
National Mosque, King Palace, National Monument, KL ,
KL TOWER dan Chocolate House. Makan malam di lokal
restoran. Kemudian check in hotel untuk beristirahat.

Hotel : Furama Bukit Bintang KL / setara

DAY 6 : KUALA LUMPUR ( MP )
Hari ini acara bebas dimana anda bisa puas berbelanja di
Kuala Lumpur atau mengikuti optional tour.

DAY 7 : KUALA LUMPUR – X/SINGAPORE – SURABAYA
(Makan Pagi )
SQ113 KUL SIN 14.30 - 15.30
SQ928 SIN SUB 16.30 - 17.50

Tour berakhir hari ini, selepas makan pagi di hotel
dan check out anda akan diantar langsung menuju Kuala
Lumpur International Airport untuk penerbangan ke
Surabaya. Dan sampai berjumpa di acara tour lainnya.

Harga untuk minimal 15 Orang :
Dewasa Twin/Triple Share Rp. 13.680.000
Anak Twin Share 1 Dewasa Rp. 13.680.000
Anak Share 2Dewasa E’Bed Rp. 13.280.000
Anak Share 2Dewasa No bed Rp. 12.380.000
Single Supplement Rp. 3.800.000
*Harga untuk minimal keberangkatan 15orang , apabila
kurang dari itu maka Haryono Tours & Travel berhak
membatalkan / reschedudle*
Kurs yang digunakan 1USD = Rp. 14.000
1SGD = Rp. 10.300

- Universal Studio
- Wings of Time

- KL Tower
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Biaya Termasuk : Biaya belum termasuk :
 Ticket Economy SUB – SIN // KUL - x/SIN - SUB dengan

menggunakan SQ , free bagasi 25kg
 Akomodasi di hotel 3*& 4*
 Tour, tiket masuk dan makan sesuai tertera
 Local Guide berbahasa Indonesia /Inggris
 Pendamping dari Haryono Travel
 Tipping driver & local guide, TL

 Airport Tax international IDR 700.000 (bisa berubah
sewaktu-waktu )

 Pembuatan Paspor
 Tips porter hotel, airport, dan seaport
 Optional Tour dan biaya-biaya tambahan seperti

Telephone, Laundry, Mini Bar, excess baggage

Syarat dan Kondisi Tour
Pendaftaran disertai uang muka sebesar Rp. 5.000.000 / Pax + pasport yang masih berlaku Min. 7 bulan dari tanggal expired
Pembatalan :

 Lebih dari 01 Bulan sebelum keberangkatan sebesar uang muka
 Kurang dari 14 hari sebelum keberangkatan 100% dari harga tour

Kondisi Tour :
 Para tour operator dan agen-agennya tidak bertanggungjawab atas kecelakaan, kehilangan, pencurian/ kerusakan koper oleh maskapai

penerbangan atau hotel-hotel.Kehilangan barang-barang, penambahan titipan barang baik di airport maupun dihotel, gangguan
keterlamabatan,dan biaya-biaya yang bersangkutan dengan karantina, pemogokan, force majeur, telpon, banjir dan bencana alam lainya.

 Para tour operator dan agen-agennya tidak bertangungjawab atas kegagalan dari pesawat udara/kereta/alat-alat pengangkutan lainnya untuk
berangkat dan tiba pada hari atau waktu yang ditentukan, penghentian atau perubahan dalam transit atau service-service dari hotel dan sebab-
sebab lainya yang diluar kemampuan kami

 Jika keadaan memaksa/tidak teratasi, rencana perjalanan dapat diubah baik susunan maupun jadual tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Semata-mata demi kepentingan dan kebaikan peserta

 Perubahan, perpanjangan, penambahan atau penyimpangan rute perjalanan diluar acara masa yang sudah ditentukan adalah menjadi
tanggungjawab peserta, seperti penambahan biaya yang harus dibayar untuk tiket pesawat/hotel dan lain-lainya. inipun harus diminta sewaktu
pendaftaran dan harus dilunasai

 Jika hotel-hotel yang telah ditetapkan dalam acara tour ternyata penuh, tour operator dan agen-agenya berhak mengganti dengan hotel lain yang
setaraf sesuai dengan pertimbangan dan konfirmasinya.

Harga dan jadwal perjalanan dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan lebih dahulu demi
kelancaran perjalanan
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