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HARI 1
JAKARTA - DUBAI
Para peserta diharapkan berkumpul di Bandara International Soekarno – Hatta untuk bersama-sama melakukan
penerbangan menuju Dubai.
HARI 2
TIBA DUBAI – SHARJAH – DUBAI (MS/MM)
Setibanya di Dubai, setelah melewati proses imigrasi dan custom, Anda akan diajak ke Quranic Park, Sharjah
Corniche, Blue Souk dan photo Stop di King Faisal Mosque. Selesai acara, diantar ke hotel untuk check in dan
beristirahat.
HARI 3
DUBAI + DESERT SAFARI (MP/MS/MM)
Setelah makan pagi, hari ini Anda akan di ajak mengikuti city tour dengan mengunjungi Dubai Museum, dengan
menggunakan Abra Water Taxi Anda akan menyebrangi Dubai Creek dan mengunjungi Gold Souk dan Spice
Souk. Sore hari bersiap siap mengikuti Desert Safari ke padang gurun. Anda akan menikmati pertualangan
bersafari di padang gurun. Malam hari menikmati makan malam sambil menonton acara Belly's Dancer di padang
pasir. Setelah makan malam, diantar kembali ke hotel untuk beristirahat
HARI 4
DUBAI (MP/MS/MM)
Hari ini kita akan diajak berkeliling untuk photostop di Burj Al Arab, Pantai Jumeirah, Dubai Marina, dan melewati
Atlantis the Palm Hotel. Kemudian perjalanan akan dilanjutkan ke Mall of Emirates untuk Anda bisa berbelanja.
Setelah itu diantar kembali ke hotel.
HARI 5
DUBAI (MP/-/-)
Hari ini Anda akan diantar ke Burj Khalifa, dimana Anda dapat berfoto dengan gedung tertinggi di dunia saat ini dan
juga Anda akan di berikan acara bebas yang bisa Anda pergunakan untuk berbelanja sepuasnya. Sore hari, Anda akan
dijemput kembali di Burj Khalifa dan di antar kembali ke hotel.
HARI 6
DUBAI (MP/MS/MM)
Hari ini Anda akan diantar ke Dubai Frame bangunan dengan tinggi 150 meter yang berbentuk bingkai terbesar di
dunia, La Mer Beach dan Global Village yang menggabungkan budaya dari 90 negara di seluruh dunia di satu
tempat. Sore hari, di antar kembali ke hotel untuk beristirahat.
HARI 7
DUBAI – JAKARTA (MP)
Pagi hari, Anda akan diantar ke bandara untuk penerbangan kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, maka tibalah kita
pada akhir perjalanan tour kali ini dengan membawa sejuta kenangan manis bersama TX TRAVEL. Terima kasih atas
partisipasi Anda, sampai jumpa pada acara tour kami lainnya.

*Harga Tour berdasarkan minimum keberangkatan 15 peserta

DEPARTURE DATE 2021

Jan : 24
Feb : 07, 21
Mar : 07, 14

ADULT / CHILD

SINGLE SUPPLEMENT

Rp 17,5 Juta

Rp 4,5 Juta

Twin / Triple Sharing

1 Room / 1 Person
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HARGA TERMASUK
1. Tiket International (Economy Class) dengan
kondisi Group Fare, Non Endorse, Non
Refundable
2. Bagasi sesuai dengan peraturan maskapai
penerbangan
3. Akomodasi bintang 4* berdasarkan 1 kamar
berdua
4. Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek
wisata
5. Tour Leader dari Jakarta yang menemani
selama tour
6. Asuransi Perjalanan Standard group (hanya

mengcover peserta berusia di bawah 70
tahun)

HARGA TIDAK TERMASUK
1.
2.
3.
4.

Pembuatan passport dan dokumen lainnya
Visa Dubai sebesar Rp 1,250,000.- / orang
Tipping Local Guide dan Driver Rp 440,000 / orang
Tipping TL Rp 310,000.- / orang (Dibayarkan langsung
ke TL di bandara)
5. PCR Test di Indonesia dan di Dubai
6. Tips Restaurants, Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll
7. Biaya pengeluaran pribadi misalnya makanan dan
minuman tambahan, tour tambahan, mini bar,
laundry, dan lainnya
8. Kelebihan bagasi pesawat
9. Biaya lain yang tidak termasuk di atas
10. PPN 1%

Syarat dan Ketentuan :
1. Uang muka sebesar Rp 7.000.000.-/orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan (nonrefundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun.
2. Uang muka / deposit tidak mengikat kurs
3. Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu.
4. Pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
5. Susunan acara/penerbangan/harga dapat berubah/naik sewaktu-waktu tergantung kondisi
penerbangan ataupun sisa seat yang tersedia dan juga biasanya harga akan naik bagi yang mendaftar
tour mendekati tanggal keberangkatan.
6. Pembatalan :
- 15-35 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 50% /org dari harga tour.
- 14-00 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari harga tour.
7. Harga/Jadwal Tour/Airport tax Int’l/Fuel Surcharge & Flight Insurance dapat berubah sewaktu-waktu
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
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