28 Jul / 25 Agt / 08 Sep / 13 Okt / 10 Nov / 24 Nov

Dewasa (Rp/orang)

HOTEL
2*: Hotel 165 Mustafa / setara

1 Kamar Berdua

1 Kamar Sendiri

3.500.000

4.350.000

Note: Hotel tidak menyediakan extra bed
HARGA PAKET SUDAH TERMASUK:
1.
2.
3.
4.
5.

Tiket pesawat PP Surabaya-Singapore
Hotel dan transportasi by van sesuai program
Tiket OCBC Skyway dan Wings of Time
Pelayanan program tour secara Seat-in-Coach /
digabung bersama tamu lainnya (dapat berubah sesuai
kondisi lokal)
Sopir berbahasa Inggris/Melayu (bergantung pada
ketersediaan) dan TIPS

KETENTUAN:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

HARGA PAKET TIDAK TERMASUK :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Makan
Tiket Universal Studio Singapore = Rp600.000
(dewasa) / Rp470.000 (anak) (prebooking)
Tiket Singapore Flyer
Tour opsional
Porter, pengeluaran pribadi, minibar, telepon,
laundry, dll
Lain-lain di luar program

Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 10 orang dewasa/group.
Pendaftaran disertai dengan copy paspor peserta dan deposit Rp1.500.000/orang. Pelunasan paling lambat 21 hari sebelum
keberangkatan.
Biaya tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,yang menyangkut perubahan valuta asing,
kenaikan harga tiket, biaya airport tax international, dan fuel surcharge. Perubahan biaya tour juga berlaku bagi peserta tour
yang telah melunasi biaya tour.
Deposit akan hangus jika ada pembatalan dari pihak peserta dengan alasan apapun. Biaya pembatalan oleh peserta dalam
waktu:
o > 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 50% dari harga tour atau senilai deposit (dilihat dari
perhitungan yang lebih besar).
o 7 – 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 80% dari harga tour.
o Kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga tour.
Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Rodex tidak bertanggung jawab hal-hal di luar otoritas kami seperti pembatalan, delay, ganti jadwal pesawat, dan lain lain.
Dalam keadaan Force Majeure/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain,
rencana perjalanan dapat diubah baik susunan maupun jadwalnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, hal ini demi
kepentingan dan keamanan seluruh rombongan. Dalam hal ini Rodex tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya
atau uang atas service yang sudah dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
Bagi peserta tour yang tidak diijinkan masuk oleh imigrasi Negara setempat/deportasi (walaupun sudah memiliki visa), atau
yang ditolak oleh perusahaan penerbangan, atau dalam perjalanan menderita sakit, atau ada kelainan jiwa, atau dalam
perjalanan mengalami kecelakaan , yang terpaksa harus kembali atau menyimpang dari perjalanan yang telah ditentukan
dalam acara tour, atau terpaksa membatalkan sebagian/hampir seluruh perjalanan setelah keberangkatan, tidak dapat
menuntut pengembalian uang dalam bentuk apapun atas service-service yang belum atau tidak digunakan
Dengan melakukan DEPOSIT, maka peserta dianggap telah mengerti dan menyetujui segala ketentuan di atas.

