
                                            

FAVORITE NEW ZEALAND KIWI + THE HOBBITON 
09 HARI  |  07 KOTA  | SINGAPORE AIRLINES  

Keberangkatan: 21 Feb 2020  
 

Termasuk: Travel Insurance, Maori Hangi Dinner & Show, Waitomo Glow Worm Caves, Agrodome Farm, Rainbow Spring, 
Hobbiton Movie Set & Farm Tour 

 
HARI 01: JAKARTA – SINGAPORE – AUCKLAND 
(


 SQ 961 waktu 17:00-19:45 | 


 SQ 285 waktu 22:25-13:20+1)  
Hari ini Anda diharapkan berkumpul di bandara International Soekarno 
Hatta untuk memulai perjalanan wisata menuju negara New Zealand, 
dengan tujuan kota pertama Auckland. 
 
HARI 02: AUCKLAND 
(hotel Bintang 3 atau setaraf | termasuk Santap Malam)  
Setibanya disana Anda akan diajak untuk melakukan city tour dengan 
melewati Westhaven Marina, Mission Bay atau photo stop di Harbour 
Bridge dan Michael Savage Memorial Garden. 
 
HARI 03: AUCKLAND – WAITOMO – ROTORUA  
(hotel Bintang 3 atau setaraf | termasuk Santap Pagi, Siang, Malam) 
Pagi ini Anda akan diantar menuju Waitomo untuk mengunjungi 
Waitomo Glow Worm Caves untuk melihat larva yang dapat 
memancarkan sinar serta Anda juga dapat melihat Stalaktit dan 
Stalakmit. Selanjutnya Anda akan diantar menuju kota Rotorua untuk 
langsung diajak mengunjungi Te Puia, di mana Anda dapat menyaksikan 
Geiser Pohutu, Bubbling Thermal pool, Thermal Spring dan 
perkampungan suku Maori. Malam harinya Anda akan bersantap malam 
Maori Hangi dan juga Show Maori. 

 
HARI 04: ROTORUA – MATAMATA – AUCKLAND  
(hotel Bintang 3 atau setaraf | termasuk Santap Pagi, Siang, Malam) 
Hari ini Anda akan diajak mengunjungi Rainbow Spring untuk melihat 
burung Kiwi dan ikan Trout, serta binatang khas New Zealand lainnya. 
Selanjutnya Anda akan diajak menuju Agrodome Farm untuk 
menyaksikan ketangkasan pencukuran bulu domba. Siang hari Anda 
akan diantar menuju Matamata untuk mengikuti “Hobbiton Movie Set & 
Farm Tour”, ladang peternakan yang digunakan sebagai salah satu 
tempat pembuatan film The Hobbiton. Sore hari Anda akan diantar 
menuju hotel di kota Auckland untuk beristirahat. 

 
HARI 06: QUEENSTOWN 
(hotel Bintang 3 atau setaraf | termasuk Santap Pagi)  
Setelah santap pagi dihotel, acara bebas untuk Anda berbelanja 
di kota Queenstown sambil menikmati pemandangan kota atau 
Anda dapat juga mengikuti acara tour tambahan ke Milford 
Sound. Dimana Anda akan menikmati pemandangan Lake Te 
Anau, Miror Lake, Monkey Creek, Homer Tunnel. 

 
HARI 07: QUEENSTOWN – MT. COOK – 
CHRISTCHURCH  
(hotel Bintang 3 atau setaraf | termasuk Santap Pagi, Siang, 
Malam)  
Setelah santap pagi perjalanan dilanjutkan menuju Christchurch 
melalui Danau Pukaki dimana Anda dapat melihat Mt. Cook – 
merupakan gunung tertinggi di New Zealand dengan ketinggian 
3.764 meter. Anda dapat juga mengikuti acara tour tambahan 
naik Helicopter untuk menikmati pemandangan dari atas (jika 
cuaca memungkinkan). Anda juga berkesempatan untuk berfoto 
di Lake Tekapo yang terletak 707 meter di atas permukaan laut 
dan kedalaman 189 meter dengan area kurang lebih 83 km2 serta 
memiliki pemandangan yang sangat indah, terdapat pula Patung 
Anjing Mac Kenzie dan Church of the Good Sheperd yang 
dibangun oleh penduduk setempat. Perjalanan Anda dilanjutkan 
menuju kota Christchruch, setibanya disana Anda langsung 
diantar menuju hotel untuk beristirahat. 

 
HARI 08: CHRISTCHURCH  
(hotel Bintang 3 atau setaraf | termasuk Santap Pagi, Siang, 
Malam)  
Hari ini Anda langsung diajak untuk city tour kota Christchurch 
dengan melewati Hagley Park, Botanical Garden, dan Cardboard 
Cathedral. 

 

HARI 05: AUCKLAND – QUEENSTOWN  
(


 NZ TBA waktu TBA | hotel Bintang 3 atau setaraf | termasuk Santap Pagi, 
Siang)  
Setelah santap pagi dihotel, Anda akan diantar menuju ke bandara 
untuk melajutkan perjalanan menuju k ota Queenstown dengan 
menggunakan penerbangan domestic. Setibanya disana Anda akan 
diantar untuk melakukan city tour untuk mengunjungi Kawarau Bridge 
dan Arrowtown. 

HARI 09: CHRISTCHURCH – SINGAPORE – JAKARTA  
(


 SQ 298 waktu 12:00-17:40 | 


 SQ 968 waktu 22:40-23:25 | 
termasuk Santap Pagi)  
Hari ini Anda akan kami antar menuju bandara untuk 
penerbangan kembali menuju Tanah Air melalui Singapore. 
Terima kasih atas partisipasi Anda untuk ikut serta dalam 
program Tour Kami. 

 
Minimum keberangkatan: 15 Dewasa  

           

Biaya Tour dalam Ribuan Rupiah: 
       

                  

                          
        

Anak (02 – 11 tahun) 
         Visa New Zealand     

 

Tanggal 
  

Dewasa 
         

Airport Tax 
      

PPn 
 

                   
              Single      st      
 Keberangkatan   (Twin)   

Twin 

 

Extra Bed 

 

No Bed 

    

 
& Fuel 

 
1 Biaya IVL     

               

      

   

       

 

Pax 2nd pax dst 
    

                 

 
Semua Tanggal 

  
Rp. 38.588,- 

 
Rp. 36.588,- 

 
Rp. 34.588,- 

 
Rp. 32.588,- 

  
Rp. 7.500,- 

 
Rp. 6.000,- 

 
Rp. 3.000/Pax Rp. 400/Pax 

 1%  
              

                           
**Harga Tour, Visa dan Airport Tax Int’l dapat berubah sewaktu-waktu dengan/tanpa pemberitahuan terlebih dahulu**  



                                            
 

Catatan:  
1. Bagi peserta yang menempati Kamar Triple (1 kamar ditempati 3 orang), kami  tidak menjamin tamu akan mendapat 3 tempat tidur yang terpisah, mengingat 

tempat tidur yang didapat tergantung dari kondisi hotel yang ada (bisa berupa 1 tempat tidur / kasur saja / sofa bed) dan tamu tidak mendapat pengurangan 
biaya.  

2. Ketentuan aplikasi visa New Zealand harus dibayarkan per keluarga (syarat : satu kartu keluarga yang sama). Kepala keluarga (orang pertama/perorangan) 
harus membayar biaya sebesar IDR 3.000.000, untuk istri dan anak-anak dibawah usia 19 tahun (orang kedua, dst) hanya membayar biaya sebesar IDR 400.000 
per orang.  

3. Untuk peminjaman passport dapat dilakukan setelah proses pembuatan visa selesai dan harus melakukan pembayaran sebesar 100% dari biaya tour. 
4. Tipping untuk pengemudi USD 3/orang/hari, Tour Leader USD 3/orang/hari.   
5. Keberangkatan rombongan tour minimal 15 Pax, jika rombongan tour kurang dari 15 pax maka PT. Golden Rama berhak untuk melakukan penyesuaian 

kembali untuk harga tournya. 
 

Syarat – syarat dan Ketentuan :  
(Detail syarat – syarat dan ketentuan mengacu pada Buku Tour, Bukti Pembayaran Deposit/Invoice dan Website)  

1. Uang muka pendaftaran yang dibayarkan kepada PT. Golden Rama Express (“Golden Rama Tours & Travel”) tidak dapat dikembalikan (down payment 
non-refundable) pembayaran minimal IDR 20.000.000,-/per Peserta atau sesuai dengan destinasi yang dipilih ditambah dengan biaya visa (jika ada).   

2. Pelunasan biaya tour dilakukan 15 hari sebelum tanggal keberangkatan.  
3. Bagi pendaftar yang berusia di atas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau indera atau keterbatasan secara mental, wajib 

didampingi oleh anggota keluarga, teman atau saudara yang akan bertanggung jawab selama perjalanan tour.   
4. Jika terjadi pembatalan acara tour oleh Peserta sebelum tanggal keberangkatan maka biaya pembatalan adalah s ebagai berikut: 

 Setelah pendaftaran : Uang muka pendaftaran (Non Refundable)

 30-15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari biaya tour

 14-07 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 75% dari biaya tour

 06-00 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour

5. Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Peserta atau Golden Rama Tours & Travel) karena bencana alam, perang, wabah penyakit, aksi teroris 

atau keadaan ‘Force Majeure’ lainnya, maka ketentuan-ketentuan di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, 
tergantung dari kebijakan pihak airlines, hotel dan agen di luar negeri. (Force Majeure; Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan 
tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya).  

6. Bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan sehubungan dengan tenggat 
waktu yang ditentukan perusahaan penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan Peserta tetap dikenakan denda pembatalan 
dan administrasi sesuai dengan kondisi terkait pihak airlines, hotel dan agen di luar negeri.   

7. Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, Golden Rama Tours & Travel berhak untuk menerbitkan tiket pesawat, kereta api dan 
transportasi lainnya, akomodasi, tiket masuk objek wisata tanpa melakukan konfirmasi lisan maupun tertulis kepada pendaftar yang telah melakukan 
deposit.  

8. Mengganti hotel-hotel yang akan digunakan berhubung hotel tersebut sudah penuh dan mengganti dengan hotel lain yang setaraf sesuai dengan 
pertimbangan dan konfirmasi. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran/konferensi maka akan diganti 
dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota-kota terdekat. 

9. Jadwal tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa mengurangi isi dalam acara tour tersebut.   
10. Pihak Golden Rama Tours & Travel berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan harga tour, airport tax, dll) kepada calon 

Peserta. 
 

Biaya Tour Termasuk:  
1. Tiket pesawat internasional kelas ekonomi (non-refundable, non-endorsable, non-reroutable berdasarkan harga tiket group atau harga promosi 

lainnya).  
2. Akomodasi, menginap di hotel berbintang 3 dan 4 dengan ketentuan 2 (dua) orang dalam satu kamar (Twin Sharing). Jika menginginkan satu kamar 

sendiri akan dikenakan biaya tambahan (Single Supplement).  
3. Bagasi cuma-cuma 1 potong dengan berat maksimum 30kg atau sesuai dengan peraturan penerbangan yang digunakan dan 1 handbag kecil untuk 

dibawa ke kabin pesawat.  
4. Makan (MP-Makan Pagi; MS-Makan Siang; MM-Makan Malam), transportasi dan acara tour sesuai dengan jadwal acara tour.  
5. Asuransi perjalanan dan Tas kabin dari Golden Rama Tours & Travel. 
6. Tour Leader dari Golden Rama Tours & Travel. 
 

Biaya Tour Tidak Termasuk:  
1. PPn 1%, Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, Dokumen Perjalanan (passport, visa).  
2. Pengeluaran pribadi seperti: mini bar, room service, telepon, laundry, tambahan makanan dan minuman di restoran, dll.  
3. Tour tambahan (optional) yang mungkin diadakan selama perjalanan. 
4. Biaya kelebihan berat barang-barang bawaan di atas 30kg (excess baggage) atau sesuai dengan peraturan penerbangan yang digunakan. 
5. Bea masuk bagi barang-barang yang dikenakan oleh bea & cukai di Jakarta maupun di negara-negara yang dikunjungi. 
6. Tip untuk Pengemudi, Porter, Local Guide dan Tour Leader.  
7. Biaya Single Supplement bagi Peserta yang menempati 1 kamar sendiri. 
 

** DENGAN MEMBAYAR DEPOSIT TOUR, ANDA DIANGGAP TELAH MEMAHAMI DAN MENERIMA KONDISI DI ATAS **  


