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10D8N SUPER USA
LOS ANGELES, ANAHEIM, LAS VEGAS,

BAKERSFIELD, SAN FRANCISCO

HARI 1 Jakarta – San Francisco

Hari ini Anda diharapkan berkumpul di Bandara International Soekarno Hatta untuk memulai perjalanan ke Amerika

dengan tujuan kota pertama San Francisco. Setibanya di San Francisco International Airport, Anda diantar ke hotel

untuk check in dan beristirahat.

HARI 2 San Francisco (MP/MS/MM) (Golden Gate Bridge)

Hari ini Anda akan diajak city tour di kota tercantik di Amerika, San Fransico dengan

melewati atau mengunjungi Golden Gate Bridge yang merupakan lambang kota San

Fransisco, Fisherman’s Wharf tempat wisata favorit yang ramai dikunjungi wisatawan

asing, Civic Center dan China Town.

HARI 3 San Francisco – Bakersfield / Fresno (MP/MS/MM) (Twin Peaks)

Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diajak keliling kota dengan melewati atau

mengunjungi Castro Street dan Twin Peaks. Setelah itu Anda akan melanjutkan

perjalanan menuju kota Bakersfield / Fresno untuk bermalam

HARI 4 Bakersfield / Fresno - Las Vegas (MP/MS/MM) BUS (Las Vegas)

Hari ini, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Las Vegas di negara bagian

NEVADA. Kota yang dikenal dengan sebutan kota yang tidak pernah tidur, atau juga

terkenal dengan sebutan kota entertainment Internasional. Malam hari waktu bebas

untuk Anda berjalan-jalan di sekitar Hotel untuk melihat kemilaunya kota Las Vegas di

waktu malam yang di terangi oleh pijar pijar lampu yang sangat mempesona.

HARI 5 Las Vegas – Grand Canyon – Las Vegas

(MP/MS/MM)

(Grand Canyon)

Setelah makan pagi, Anda akan langsung diantar menuju Grand Canyon yang

merupakan salah satu keajaiban dunia dalam Categori Alam. Hari ini Anda akan

menikmati pemandangan Grand Canyon yang menakjubkan. Setelah puas dengan

pemandangan di Grand Canyon, Anda akan diantar kembali menuju hotel.
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HARI 6 Las Vegas – Anaheim (MP/--/MM) (Premium Outlet)

Pagi hari ini perjalanan dilanjutkan menuju Anaheim, lalu Anda akan diajak berbelanja

di Desert hills Premium Outlet dimana terdapat berbagai macam merek terkenal

seperti Guess, Armani Exchange, Oakley, Esprit dll.

HARI 7 Anaheim – San Diego - Anaheim

(MP/MS/MM)

(Gaslamp Quarter)

Hari ini anda diajak ke kota wisata tepi pantai San Diego. City tour melewati Gaslamp

Quarter (pusat hiburan dan perbelanjaan yang unik yang selalu ramai dengan

pengunjung), San Diego Seaport Village (kompleks rekreasi, pusat hiburan dan

perbelanjaan di tepi pantai dan tempat berkumpulnya para pemusik blues dan jazz),

Old Town San Diego. Sore hari kembali ke Anaheim.

HARI 8 Anaheim – Holywood – Anaheim

(MP/MS/MM)

(Hollywood Walk of Fame)

Pagi ini, Anda akan diajak city tour di kota Los Angeles yang antara lain mengunjungi

Hollywood Walk of Fame dimana sepanjang 2 km di Holywood boulevard, terdapat

lebih dari 2,500 bintang bintang yang tertanam di trotoar jalan ditulis nama bintang

bintang film terkenal, Mann’s Chinesse Theater, Kodak Theater, Beverly Hills dan

melewati Rodeo Drive. Setelah selesai, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju

Anaheim. Setibanya di Anaheim, Anda akan diantar ke hotel untuk check in dan

beristirahat

HARI 9 Anaheim – Los Angeles – Jakarta (MP)

Hari ini, Anda akan diantar ke bandara untuk penerbangan kembali ke Jakarta

HARI 10 Tiba Jakarta

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 RUPIAH / Orang, Mininum keberangkatan 25 Peserta:

DEPARTURE DATE

2018

ADULT / CHILD

Twin Sharing

SINGLE OCCUPANCY

1 Room / 1 Person
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Sep : 5, 18

Oct : 9, 22

Nov : 1, 14

Dec : 3

Rp. 50,7 JUTA Rp. 15,7 JUTA

 Harga berlaku untuk minimum keberangkatan 25 peserta

HARGA TERMASUK HARGA TIDAK TERMASUK

 Tiket International dengan Ana Air (Economy Class) dengan kondisi

Group Fare, Non Endorse, Non Refundable

 Fuel Surcharge, Airport Tax International YQ

 Bagasi sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan

 Akomodasi berdasarkan 1 kamar berdua / bertiga

 Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata

 Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama tour

 Trolly Bag / Voucher Photo books

 Asuransi Perjalanan Standard Group (mengcover peserta di bawah

usia

70 tahun)

 Visa United State of Amerika sebesar IDR 2,660,000.-

 Standard Tips untuk Tour Leader dan Driver sebesar Rp.

750,000.- / orang (Dibayarkan pada saat pelunasan

tour)

 Pembuatan passport dan dokumen lainnya

 Tips Restaurants, Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll

 Pengeluaran pribadi

 Optional tour

 Biaya lain yang tidak termasuk di atas

Syarat dan Ketentuan :

 Uang muka sebesar Rp. 10 JUTA /orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan (non-refundable) bila terjadi

pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun.

 Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

 Pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.

 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

 Pembatalan :

- 15 - 35 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 50% /org dari harga tour.

- 00 - 14 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari harga tour.

 Harga/Jadwal Tour/Airport tax Int’l & Flight Insurance di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih

dahulu jika ada PERUBAHAN dari airlines, hotel, fluktuasi mata uang asing dan lain-lain.


