TUR MANDIRI DUBAI

DUBAI FAMILY FUN (6H5M)
“Dubai menawarkan banyak objek wisata yang sangat layak dinikmati bersama keluarga. Jangan
biarkan liburan anda berlalu tanpa kebersamaan dengan keluarga tercinta. Paket ini menawarkan anda
untuk mengunjungi beberapa lokasi wisata dan theme park yang dijamin membuat liburan anda fun-nya
maksimal!”
Perlu diketahui:
Tentang paket tur mandiri. Tidak ada tenaga guide yang akan menyertai anda selama perjalanan,
kecuali bila tertulis berbeda. Sebagai gantinya anda akan dibuatkan aplikasi pengganti guide yang akan
memandu anda. Selama perjalanan anda akan menggunakan public transport kecuali tertulis berbeda.
Tentang SIC (seat-in-coach). Adalah tur gabungan di mana anda akan mengikuti tur terorganisir yang
merupakan gabungan dari banyak tamu sesuai kapasitas yang ditentukan oleh operator.

ITINERARY (PROGRAM PERJALANAN)
HARI I: JAKARTA – MUSCAT (OMAN) – DUBAI (Makan: On-board)
Hari ini anda akan terbang menggunakan maskapai penerbangan Oman Air pk 14:55 menuju kota
Muscat (Oman). Setelah transit sebentar, penerbangan anda dilanjutkan menuju kota Dubai dengan
perkiraan waktu mendarat pk 22:25. Di bandara Dubai International anda akan dijemput oleh
perwakilan kami kemudian diantar menuju akomodasi tempat menginap.
Akomodasi: Hotel/Apartemen
HARI II: BERMAIN SKI & SHOPPING DI THE EMIRATES MALL Bermain ski di dalam ruangan di negara
padang pasir hanya bisa anda lakukan di Dubai Ski. Indoor ski resort ini buka sepanjang tahun. Selain
bermain ski, anda juga bisa melihat penguin lucu dan menggemaskan.
Setelah puas, dilanjutkan dengan berbelanja di The Emirates Mall yang merupakan mall ke-2 terbesar di
Dubai. Berisi berbagai butik terkenal serta banyak lagi toko, restoran serta tempat hiburan, anda tak
akan pernah bosan meluangkan waktu berbelanja bersama keluarga di The Emirates Mall.
Akomodasi: Hotel/Apartemen

HARI III: BERMAIN SEHARIAN DI MOTIONGATE (DUBAI PARKS AND RESORTS) (Makan: Tidak ada)
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Motiongate adalah satu di antara beberapa theme park yang ada di dalam kawasan Dubai Parks and
Resort yang merupakan kawasan theme park terbesar di dunia. Motiongate menampilkan berbagai
atraksi yang berdasarkan pada produksi film terkenal produksi dari beberapa studio film raksasa di
Hollywood.
Akomodasi: Hotel/Apartemen
HARI IV: DUBAI MALL – DUBAI FOUNTAIN – BURJ AL KHALIFA (Makan: Tidak ada)
Hari ini dengan menggunakan transportasi umum dan panduan aplikasi, anda akan berkunjung ke Dubai
Mall yang merupakan mall terbesar di dunia. Di dalamnya juga terdapat Dubai Aquarium serta Ice Rigs
yang bisa menjadi alternatif kegiatan mengisi waktu liburan anda. Anda juga bisa berfoto di depan Burj
al Khalifah yang merupakan gedung tertinggi di dunia saat ini. Selain itu yang tidak kalah penting adalah
menikmati lenggak-lenggok Dubai Fountain yang diiringi irama lagu menarik
Akomodasi: Hotel/Apartemen
HARI V: MEDINAT AL JUMEIRAH – DUBAI INTL AIRPORT – MUSCAT (OMAN) (Makan: Tidak ada)
Hari ini anda masih punya seharian sebelum berangkat ke bandara. Anda akan mengunjungi Medinat al
Jumeirah Souq yang juga dikenal sebagai Venesia-nya Dubai. Menjelang malam, anda akan dijemput
sesuai waktu yang telah disepakati di hotel anda untuk selanjutnya diantar menuju bandara Dubai
International, untuk kemudian terbang kembali ke tanah air dengan transit di Muscat (Oman).
Akomodasi: On board
HARI VI: MUSCAT (OMAN) – JAKARTA (Makan: Pagi dan Siang on board)
Setelah transit di kota Muscat (Oman), penerbangan anda dilanjutkan menuju Jakarta.
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TERMASUK DALAM HRG PAKET
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1. Tiket kelas promo maskapai penerbangan OMAN AIR dengan rute CGK – MCT – DXB PP yang
anggarannya sesuai dengan paket ini
2. Antar – jemput bandara – akomodasi (saat datang dan pulang)
3. Akomodasi di hotel atau apartemen yang anggarannya sesuai dengan paket ini selama 5 malam
4. Tiket Dubai Snow Park (Dubai Ski)
5. Tiket Motiongate
6. Aplikasi pengganti guide
7. Modem wifi
8. VISA

TIDAK/BELUM TERMASUK DALAM HRG PAKET
1. Transportasi selama di perjalanan kecuali yang sudah termasuk di atas
2. Makan – minum selama perjalanan kecuali yang sudah termasuk di atas
3. Pengeluaran pribadi dan lain-lain, selain dari apa yang sudah termasuk dalam harga paket di
atas
CATATAN:
1. Harga di atas dapat berubah-ubah, tergantung ketersediaan komponen tur yang sesuai dengan
anggaran paket tur ini
2. Dalam hal ada komponen paket tur yang tidak sesuai dan lebih tinggi daripada anggaran paket,
kami akan menghitung kembali harga paket sesuai dengan harga komponen tur yang tersedia
3. Itinerary di atas dapat dikurangi, ditambah, atau dimodifikasi sesuai dengan keinginan. Dalam
hal pengurangan, penambahan, atau modifikasi tersebut merubah komponen tur, maka kami
akan melakukan penyesuaian sesuai dengan hasil perhitungan harga paket tur yang baru
KETENTUAN PEMBAYARAN DAN PEMBATALAN:
1. Pada dasarnya pembayaran harus dilakukan secara penuh (full payment) sebelum kami
melakukan pembukuan (booking) atau pengeluaran (issue) komponen tur (seperti tiket pesawat,
hotel, SIC, tiket theme park, dll)
2. Apabila karena pertimbangan waktu keberangkatan yang masih lama kemudian pelanggan ingin
melakukan pebayaran sebagian, maka kami akan meminta pelanggan melakukan pembayaran
untuk komponen yang dianggap paling penting, seperti tiket pesawat dan hotel. Namun
demikian, sisa komponen yang belum dibayar tetap tidak dapat kami jamin baik dari segi
ketersediaan maupun ketetapan harganya (harga tunduk kepada ketersediaan dan harga
terakhir, termasuk nilai tukar mata uang saat pembayaran)
3. Dalam hal pelanggan telah melakukan pembayaran (baik sebagian maupun penuh), kemudian
ingin melakukan pembatalan (dengan alasan apapun, baik karena keinginan sendiri maupun
force majoure), maka dapat tidaknya refund dilakukan, kemudian besaran refund, tunduk
kepada ketentuan penyedia komponen tur serta jenis komponen turnya.
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-

Untuk komponen tiket pesawat, tunduk kepada ketentuan maskapai penerbangan.
Untuk komponen hotel, tunduk kepada ketentuan hotel/system booking hotel.
Untuk komponen aplikasi pengganti guide apabila belum dikerjakan, dikenakan biaya Rp 500
ribu. Apabila telah dikerjakan, tidak dapt dilakukan pengembalian (tidak dapat di-refund)
- Untuk komponen tiket theme parks, dalam hal belum dilakukan pengeluaran (issue)
dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 10 rb. Dalam hal telah dilakukan pengeluaran
(issue), tidak dapat dilakukan pengembalian (tidak dapat di-refund)
- Untuk komponen VISA, apabila belum dilakukan pengajuan, akan dikenakan biaya Rp 150 rb.
Apabila telah dilakukan pengajuan, maka tidak dapat dilakukan pengembalian (tidak dapat
di-refund)
4. Dalam hal sebagian atau seluruh komponen tur telah dikeluarkan (diisue), kemudian pelanggan
ingin melakukan perubahan, akan dikenakan biaya perubahan yang akan ditentukan kemudian,
sesuai dengan kondisi perubahan itu sendiri
PROSEDUR MENGIKUTI PAKET TUR MANDIRI DUBAI
1. Konsultasi itinerary kepada travel expert kami
2. Travel expert kami akan mengirimkan usulan itinerary sesuai dengan hasil konsultasi dengan
pelanggan
3. Apabila pelanggan telah menyetujui, travel expert kami akan menghitung harga paket kemudian
mengirimkan penawaran (quotation)
4. Apabila pelanggan telah setuju, travel expert kami akan mengirimkan invoice tagihan yang
menyebutkan jumlah yang harus dibayarkan
5. Pelanggan melakukan pembayaran langsung ke rekening yang tersebut di dalam invoice
6. Setelah mengonfirmasi pembayaran pelanggan, travel expert kami akan segera melakukan
pengeluaran (issue) terhadap komponen tur yang sudah dapat dikeluarkan, sekaligus melakukan
pengaturan seluruh komponen tur
7. Komponen tur yang telah dikeluarkan akan diserahkan kepada pelanggan
8. Tiba hari keberangkatan, pelanggan berangkat
9. Selama perjalanan, pelanggan dapat menghubungi travel expert kami apabila memiliki
kebingungan atau pertanyaan

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi kami atau kunjungi website kami www.Jalan2Dubai.Com
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