
G’DAY SYDNEY
7D/6N by SINGAPORE AIRLINES

Departure: 22*, 29* May / 05*, 12* Jun / 03, 24 Jul
14, 21 Aug / 04, 18 Sep

Highlight: Vivid Festival 2022 (27May - 18 Jun 2022) / Hunter Valley
Port Stephen / Blue Mountain

DAY 01: JAKARTA – SINGAPORE - SYDNEY (--/--/--)
Pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, Anda berkumpul di
Bandara Soekarno–Hatta untuk bersama-sama berangkat menuju
Sydney dengan transit melalui Singapore.

DAY 02: SYDNEY (--/--/--)
Setibanya di Sydney, anda akan kami antar untuk city tour
mengunjungi / melewati Chinatown, St Mary Cathedral, Darling
Harbour, King Cross, The Rocks, Sydney Opera House dan
Sydney Harbour Bridge serta Mrs. Macquaries Chair. Kemudian
menuju hotel untuk proses check in dan beristirahat.
Hotel: Holiday Inn Express Macquaries Park 4* / Setaraf

DAY 03: SYDNEY - HUNTER VALLEY - SYDNEY (MP/--/--)
Hari ini anda akan melihat proses pembuatan wine, sejarah tempat ini
dan juga berkesempatan untuk mencoba salah satu wine yang ada di
tempat ini di Hunter Valley Theatre. Kemudian acara dilanjutkan
untuk mengunjungi Hunter Valley Garden yang sangat terkenal
keindahan taman dan bunganya.
Hotel: Holiday Inn Express Macquaries Park 4* / Setaraf

DAY 04: SYDNEY - PORT STEPHENS - SYDNEY (MP/MS-Cruise/--)
Setelah sarapan pagi, Hari ini anda akan mengunjungi Irukandji
Shark and Ray Encounters dimana anda berkesempatan untuk
berinteraksi dengan berbagai macam satwa yang ada di tempat ini,
kemudian acara dilanjutkan dengan 4WD Sand Dune serta
pengalaman yang tak terlupakan untuk Sand Boarding. Kemudian
makan siang anda hari ini diatas kapal sambil menikmati acara
DolphinWatch Cruise.
Hotel: Holiday Inn Express Macquaries Park 4* / Setaraf

DAY 05: SYDNEY - BLUE MOUNTAIN - SYDNEY (MP/--/--)
Pada hari ini, anda akan mengunjungi Blue Mountain National Park
yang terkenal dengan keindahannya serta tebing batu The Three
Sisters yang dipercaya oleh suku bangsa asli Australia yaitu Aborigin
sebagai jelmaan 3 orang kakak beradik. Kemudian acara dilanjutkan
dengan mengunjungi Sydney Zoo karena tak lengkap rasanya apabila
anda ke Australia tanpa melihat binatang khasnya yaitu Koala dan
Kangguru,
Hotel: Holiday Inn Express Macquaries Park 4* / Setaraf

DAY 06: SYDNEY (MP/--/--)
Hari ini anda akan melakukan PCR test untuk penerbangan kembali
ke Jakarta esok hari dan setelahnya adalah acara bebas yang dapat
anda pergunakan untuk berbelanja di pusat kota atau outlet
shopping atau bahkan pasar belanja yang sangat terkenal di
Australia.
Hotel: Holiday Inn Express Macquaries Park 4* / Setaraf

DAY 07: SYDNEY - SINGAPORE - JAKARTA (MP/--/--)
Setelah sarapan pagi, anda akan diantar menuju airport Sydney untuk
penerbangan kembali ke Jakarta dan setelah melakukan proses
seperti PCR test di Bandara Soekarno Hatta kemudian imigrasi dan
pengambilan bagasi maka berakhirlah acara ini dan terima kasih atas
keikutsertaanya dan semoga memberikan pengalaman yang tak
terlupakan serta bisa bertemu kembali di acara perjalanan lainnya

VIVID FESTIVAL*
27 MAY - 18 JUN 2022



*Harga tour dalam rupiah (x1000) dan dapat berubah jika terjadi perbedaan kurs tukar mata uang asing
*Acara perjalanan, harga tour / visa / airport tax international & flight insurance dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu,
*Deviasi (pemisahan/perpanjangan waktu perjalanan) akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi airlines yang bersangkutan.

HARGA TOUR TERMASUK :
1. Tiket international kelas ekonomi rute JAKARTA–SINGAPORE–

SYDNEY–SINGAPORE–JAKARTA dengan SINGAPORE AIRLINES.
2. Bagasi per orang dengan berat bagasi maksimal untuk kelas

ekonomi sesuai dengan ketentuan dari airlines.
3. Akomodasi di hotel berbintang 4 berdasarkan 1 kamar berdua

(twin share), jika menginginkan sekamar sendiri maka dikenakan
biaya single supplement.

4. Acara tour, transport dan makan sesuai acara dalam tour yang
telah disebutkan.

5. Tour leader dari disertai dengan surat keterangan bebas dari
covid 19.

6. Tool kits protection: masker, hand sanitizer.
7. Alat antigen rapid test untuk masing-masing peserta yang

akan digunakan pada saat tiba di Sydney yang merupakan
peraturan dari negara Australia.

8. Asuransi perjalanan dalam bentuk group dengan syarat dan
ketentuan yang berlaku.

HARGA TOUR TIDAK TERMASUK :
1. Document perjalanan yang diperlukan, misalnya passport,

Asuransi perjalanan, Visa dan kelengkapan document lainnya.
2. Airport tax luar negeri, flight insurance dan fuel

surcharge.
3. Pengeluaran pribadi, seperti laundry, mini bar, pay tv,

telephone, dll.
4. Visa australia IDR 2,000K (*proses sekitar 45 hari kerja).
5. Tipping standard untuk tour leader AUD 3/hari/orang

dan Driver AUD 3/hari/orang.
6. Optional Tour.
7. Biaya PCR test sebelum keberangkatan dari Jakarta dengan

masa berlaku 2 x 24 jam dari saat test dan sebelum
kepulangan ke Jakarta dari luar negeri serta pada saat
ketibaan di Bandara Soekarno Hatta.

8. Apabila ada keharusan karantina mandiri saat di negara
tujuan ataupun di Indonesia, maka biaya yang
dikeluarkan menjadi tanggung jawab peserta tour
(bukan travel agent ataupun pihak asuransi).

9. Biaya karantina apabila peserta terinfeksi COVID 19, baik
selama dalam perjalanan ataupun setelah perjalanan
berlangsung.

10.Biaya bea masuk atas barang-barang yang dikenakan oleh
duane atau biaya untuk menitipkan barang di bandara.

11.Traveling bag.
12.Excess gaggage (Kelebihan Bagasi)
13.Biaya deviasi.
14.PPN 1%

Harga tour per orang / dalam IDR (minimal keberangkatan 15 orang dewasa)

Dewasa
twin share

Anak (02 – 11 tahun)
Single

supplement

Airport tax
&

flight insurance

Visa
Australia

(45 hari hari kerja)Twin Extra bed No bed

IDR 16,288K IDR 15,788K IDR 15,288K IDR 14,788K IDR 5,888K IDR 4.550K* IDR 2.000K*



KETERANGAN:
1. Syarat dan kondisi tour mengacu pada ketentuan yang ada di dalam ”FORM PENDAFTARAN TOUR”
2. Deposit IDR 10,000K / peserta saat pendaftaran sebagai uang muka.
3. Pelunasan dilakukan paling lambat 3 minggu sebelum keberangkatan.
4. Keberangkatan groupminimal 15 orang dewasa / group dan jika jumlah peserta kurang dari 15 orangmaka harga dapat

kami sesuaikan dengan jumlah peserta atau tour ditunda keberangkatannya sampai memenuhi jumlah peserta.

PEMBATALAN:
 Lebih dari 45 hari sebelum keberangkatan = senilai uang muka pendaftaran (deposit hangus).
 44-16 hari, dikenakan sebesar 50% dari biaya tour.
 15-8 hari, dikenakan sebesar 75% dari biaya tour.
 7-Hari H, dikenakan sebesar 100% dari biaya tour.
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