11 Hari 8 Malam SOUTH AFRICA
Updated: 27 Apr 2020

HARI 1
JAKARTA – JOHANNESBURG (No Meals)
Hari ini Anda diharapkan berkumpul di Bandara International Soekarno Hatta untuk memulai perjalanan menuju
Johannesburg
HARI 2
JOHANNESBURG – PRETORIA – SUN CITY (L,D)
Setibanya di Johannesburg, setelah melewati proses imigrasi dan custom menuju bis dan melanjutkan perjalanan menuju
Sun City melalui kota Pretoria. Di kota Pretoria, Anda akan diajak city tour yang antara lain akan mengunjungi dan
melewati Monument Voortrekker, Union Building, Church Square dan City Hall. Setibanya di Sun City, Anda akan
langsung diantar ke hotel untuk beristirahat.
HARI 3
SUN CITY (B,L,D)
Pagi hari, Anda akan mengikuti Tour Safari ke Pilanesburg National Park untuk melihat hewan-hewan khas Afrika.
Bila beruntung, Anda dapat melihat langsung habitat gajah, singa, jerapah dan lain – lain. Selesai tour, acara bebas yang
dapat Anda pergunakan untuk menikmati fasilitas hotel.
HARI 4
SUN CITY – JOHANNESBURG (B,L,D)
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan meninggalkan Sun City menuju Johannesburg. Setibanya di Johannesburg,
Anda akan diajak mengunjungi Cambanos untuk berbelanja oleh-oleh khas Afrika Selatan sebelum Anda akan diantar ke
hotel untuk beristirahat.
HARI 5
JOHANNESBURG – GEORGE – KNYSNA (B,L,D)
Pagi ini, Anda akan diantar ke bandara untuk melanjutkan perjalanan menuju George dengan menggunakan
penerbangan domestik. Setibanya di Bandara George, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota tepi pantai
Knysna yang disebut sebagai Lagoon City. Jika waktu memungkinkan, Anda juga akan diajak menikmati John
Benn Cruise dan berlayar menelusuri Teluk Knysna. Setibanya di Knysna, Anda akan diantar ke hotel untuk check in
dan beristirahat.
HARI 6
KNYSNA – OUDTSHOORN – KNYSNA (B,L,D)
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diajak menuju Oudtshoorn untuk mengunjungi Goa Cango, peternakan
Ostrich (sejenis burung unta yang merupakan binatang khas dari Afrika) dan Cango Wildlife Park untuk melihat
cheetah yang hidup di alam bebas. Malam hari diantar kembali ke hotel untuk beristirahat.
HARI 7
KNYSNA – GEORGE – MOSSEL BAY – CAPETOWN (B,L,D)
Hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Cape Town ibukota dari negara Afrika Selatan melalui Mossel
Bay. Disini, Anda akan diajak mengunjungi Diaz Museum, melihat Post Office Tree yang sudah berusia lebih dari 500
tahun serta sudah dijadikan National Monument. Setibanya di Cape Town, langsung diajak city tour yang akan
melewati Bo-Kaap Mosque, Malay Quarter, House Of Parliament dan Company Garden. Bila cuaca
memungkinkan, anda juga akan diajak ke Table Mountain dengan menggunakan cable car untuk melihat keindahan
kota Cape Town. Setelah makan malam, Anda akan diantar ke hotel untuk beristirahat.
HARI 8
CAPE TOWN – CAPE PENINSULA – CAPE TOWN (B,L,D)
Makan pagi di hotel. Pagi ini, Anda akan diajak ke Cape Peninsular. Anda akan diajak naik kapal boat untuk melihat
anjing laut yang hidup di alam bebas di Seal Island. Setelah itu Anda juga akan diajak mengunjungi cagar alam Good
Hope dan menuju mercu suar yang terkenal di Cape Point. Selanjutnya diajak ke Boulders Beach untuk melihat
burung penguin. Malam hari kembali ke kota Cape Town dan diantar kembali ke hotel untuk beristirahat.
HARI 9
CAPETOWN - STELLENBOSCH WINELANDS TOUR – CAPETOWN (B,L,D)
Setelah makan pagi di hotel, hari ini Anda akan diajak perkebunan anggur yang berada di daerah Stellenbosch dengan
latar belakang Hollentots Holland Mountain untuk melihat dari dekat proses pembuatan anggur dan Anda juga dapat
mencicipi anggur terbaik hasil produksi dari negara Afrika Selatan. Setelah itu Anda akan diantar menuju Century City
untuk berbelanja.
HARI 10
CAPETOWN – JAKARTA (B)
Setelah makan pagi, acara bebas, sampai waktunya Anda diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke tanah air.
HARI 11
TIBA JAKARTA (NO MEALS)
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.
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*Harga Tour berdasarkan minimum keberangkatan 20 peserta

DEPARTURE DATE

ADULT / CHILD

CHILD

Twin / Triple Sharing

No Bed

SINGLE OCCUPANCY

1 Room / 1 Person

1. Harga per orang berdasarkan 1 kamar isi 2 orang.
2. Harga berdasarkan kurs $ 1 = Rp. 14.000.
3. Sesuai peraturan pemerintah, pembayaran harus dilakukan dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada
hari pelunasan.

HARGA TERMASUK

HARGA TIDAK TERMASUK

1. Tiket International dengan Emirates Airline / Singapore
Airlines (Economy Class) dengan kondisi Group Fare, Non
Endorse, Non Refundable
2. Fuel Surcharge, Airport Tax International YQ
3. Bagasi sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan
4. Akomodasi hotel berdasarkan 1 kamar berdua
5. Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata
6. Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama tour
7. Standard Tipping untuk Tour Leader, Local guide & Driver
8. Souvenir Power Bank/Cashback IDR 200.000,9. Asuransi Perjalanan Standard group (hanya mengcover
peserta berusia di bawah 70 tahun)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pembuatan Visa South Africa Rp. 750.000
Pembuatan passport dan dokumen lainnya
Tips Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll
Pengeluaran pribadi
Optional tour
Biaya lain yang tidak termasuk di atas

Syarat dan Ketentuan :
1. Uang muka sebesar Rp 15.000.000.-/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 :
- 30-15 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 50% /org dari harga tour.
- Kurang dari 14 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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