
D1
28/12

SURABAYA – BRUNEI – BANGKOK  BY BI796 0615 – 0930  |  BI513 1055 – 1240
BANGKOK – KHAO YAI bY BUS
Berkumpul di Bandara Internasional Juanda Surabaya – T2, untuk bersama terbang ke Bangkok 
dengan menggunakan pesawat Royal Brunei.  Tiba di Bangkok airport dan berjumpa dengan 
local guide untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju Khao yai. Setibanya check in hotel 
untuk beristirahat. (MS,MM)

Hotel : Greenery resort / similar

D2
29/12

KHAO YAI CITY TOUR
Hari ini anda akan diajak city tour kota Khao Yai dan mengunjungi Khao Yai National Park, PB 
Winery  Valley,  ini  adalah  perkebunan  anggur  dan  pabrik  anggur  (wine)  anda  juga  bisa 
menikmati tes wine disana, Baan Suan Noi Hobbit House, ini adalah tempat yang dibangun 
menyerupai  Hobitton  di  New  Zealand.  Dan anda  berkesempatan  untuk  berbelanja  di  Pak 
Chong Night Market hingga waktunya kembali ke hotel. (MP,MS,MM)

Hotel : Greenery resort / similar

D3
30/12

KHAO YAI – BANGKOK
Setelah makan pagi,  anda akan diajak  mengunjungi  Primo Piazza,  Palio  Italian Village,  ini 
adalah  salah  satu  tempat  wisata  yang  dibangun  dengan  nuansa  Eropa  dan  Italia,  sangat 
menarik  untuk  yang  gemar  photografi. Kemudian  dilanjutkan  perjalanan  menuju  Bangkok 
mengunjungi  Honey Bee,  Gems Gallery dan  Dried food market.  Malam harinya anda bisa 
menikmati waktu bebas  Asiatique The River Front. Check in hotel.  (MP,MS,MM)

Hotel : Asia Hotel / similar

D4
31/12

BANGKOK FREE TIME (No Guide & No Transportation)
Setelah makan pagi adalah acara bebas,  anda dapat berbelanja atau mengunjungi tempat-
tempat yang ingin anda kunjungi. (MP)

Hotel : Asia Hotel / similar

D5
01/01

BANGKOK – BRUNEI – SURABAYA  BY BI514 1330 – 1715  |  BI795 1955 – 2105
Setelah makan pagi, check out hotel dan transfer menuju ke airport. End Tour. (MP)

Biaya Tour per orang (Min 20 peserta):

KEBERANGKATAN DEWASA TWIN ANAK TANPA BED SINGLE SUPPLEMENT

DEC : 28 Rp 14.500.000 RP 13.500.000 Rp 3.000.000

Biaya Tour Termasuk :
✔ Tiket penerbangan kelas ekonomi dengan Royal Brunei & bagasi 30kg PP
✔ Tour, transport, makan sesuai program
✔ Tipping Local Guide, driver dan Tour Leader, Souvenir dari TX Travel

Biaya Tour Tidak Termasuk :
✗ Pengeluaran pribadi : mini bar, laundry, telepon, dll

SYARAT & KONDISI :
• Deposit  sebesar  IDR 5.000.000 /org  diserahkan pada saat  pendaftaran bersifat  NON REFUNDABLE  dengan  alasan apapun. 

Pelunasan paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan
• Biaya & acara tour dapat berubah sewaktu-waktu TANPA pemberitahuan terlebih dahulu, disesuaikan dengan situasi & kondisi 

yang berlaku seperti perubahan kurs, kenaikan fuel surcharge, dsbnya, juga untuk keselamatan & kelancaran pelaksanaan tour.
• Tidak ada pengembalian uang untuk tour yang tidak diikuti baik sebagian atau seluruhnya, maupun untuk obyek wisata yang 

tidak  bisa  dikunjungi  karena  cuaca  yang  tidak  memungkinkan.  Tour  Operator  berhak  merubah  acara  perjalanan,  termasuk  
akomodasi / transport apabila keadaan tidak memungkinkan.

• Jika kurang dari 20 pax maka ada biaya tambahan Rp 500.000/pax.
** Dengan membayar deposit, Anda dianggap telah mengerti kondisi tour diatas**


