
GRP-ASIA- TAIWAN - FO GUANG SHAN + ALISHAN SAKURA BY BR MAR - MAY 2020 (07JAN)-6D

SPECIAL PROMOTION

06 HARI – TAIWAN – FO GUANG SHAN + ALISHAN SAKURA**

HIGHLIGHT:
** SUN MOON LAKE INCLUDE FERRY
** ALISHAN FOREST RECREATION (INCLUDE RAILWAY)
** FO GUANG SHAN
** TAIPEI 101 MALL
** TAIWAN NIGHT MARKET
** 2N STAY AT TAIPEI

BONUS : TRAVEL INSURANCE
**Syarat dan Ketentuan Berlaku**

Hari 01: JAKARTA – TAOYUAN Dengan BR 238 / 14.20 – 20.45

Hari ini berkumpul di Bandara Soekarno–Hatta untuk penerbangan ke Taoyuan. Setibanya di Taoyuan, Anda akan diantar
menuju hotel untuk beristirahat.
Akomodasi: Century Hotel atau setaraf***

Hari 02: TAIPEI – SUN MOON LAKE – TAICHUNG Dengan Bus

Setelah makan pagi, Anda akan diajak mengelilingi Sun Moon Lake dengan menggunakan ferry. Selain itu, Anda juga
berkesempatan untuk mengunjungiWen Wu Temple dan pemukiman suku Tsao. Kemudian Anda akan diantar menuju
toko jamur Lingzhi yang terkenal berkhasiat menyembuhkan banyak penyakit. Malam harinya Anda akan diantar menuju
Taichung untuk mengunjungi Fengjia Night Market. (Makan Pagi, Makan Siang)
Akomodasi: Reve Hotel atau setaraf ****

Hari 03: TAICHUNG – ALISHAN – KAOHSIUNG Dengan Bus

Hari ini Anda akan diantar menuju Alishan Forest Recreation salah satu Taman Nasional Taiwan yang sangat terkenal,

dimana Anda dapat menikmati pemandangan sakura** yang sangat Indah dan juga pemandangan alam lainnya seperti

Sisters Lakes, Sacred Tree, dll. Kemudian Anda berkesempatan juga mencoba Kereta Api Alishan sambil Anda menikmati

keindahan bunga sakura*. Anda juga dapat membeli oleh – oleh Teh Alishan yang memang khas di daerah setempat.

Kemudian perjalanan akan dilanjutkan menuju kota Kaohsiung untuk mengunjungi Liuhe Night Market.

(Makan Pagi, Makan Siang)

Akomodasi: FX Inn Zhonghua atau setaraf ***
Hari 04: KAOHSIUNG – FO GUANG SHAN – TAIPEI Dengan Bus

Setelah makan pagi, anda akan diantar menuju Spring & Autumn Pavilion dan Fo Guang Shan Memorial Hall

merupakan Kuil Buddha terbesar di Taiwan dengan patung Buddha raksasa berlapis emas setinggi 40 meter. Tak lupa juga

anda akan diajak mengunjungi toko souvenir dan oleh – oleh khas Taiwan yaitu Vigor Kobo. Setelah itu Anda akan

diantar menuju Taipei untuk berbelanja di Ximending Night Market. (Makan Pagi, Makan Siang)

Akomodasi: Pavilion Hotel atau setaraf ***
Hari 05: TAIPEI Dengan Bus

Hari ini Anda akan diajak city tour kota Taipei dimulai dengan mengunjungi Chiang Kai - Shek Memorial Hall,

Longshan Temple, Martyr’s Shrine, Taipei 101 Shopping Mall (tidak termasuk Observatory ticket), berbelanja

disalah satu pusat perbelanjaan yang sangat terkenal di Taipei Shilin Night Market. (Makan Pagi, Makan Siang)

Akomodasi: Pavilion Hotel atau setaraf ***
Hari 06: TAIPEI – JAKARTA Dengan BR 237 / 09.00 – 13.20

Acara bebas sampai Anda diantar menuju airport untuk penerbangan kembali ke Tanah Air . (Makan Pagi)

IDR
9,990,000
Termasuk Apt

Tax Intl, JKT &

Fuel Surcharge



GRP-ASIA- TAIWAN - FO GUANG SHAN + ALISHAN SAKURA BY BR MAR - MAY 2020 (07JAN)-6D

BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH (IDR)

Note :
** Acara tour dapat berubah sewaktu – waktu tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca setempat
** Visa Taiwan diperlukan untuk Group ini (proses visa 7 hari kerja dan tidak termasuk dalam paket tour)

**Free Visa berlaku kepada tamu yang sedang atau perna memiliki visa USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand,

Great Britain, Europe Schengen, South Korea (new added) yang tidak lebih dari 10Tahun, terhitung dari tanggal

keberangkatan sampai kembali ke Indonesia.

** Periode sakura diperkirakan jatuh pada mid Mar – mid Apr (subject to change based on weather condition)

BIAYA TAMBAHAN :
01. Single Supplement : IDR 3.000.000/orang

02. Visa Taiwan
03. Tipping yang diwajibkan : (Pembayaran Tips dilakukan di Negara Tujuan berdasarkan mata uang setempat)

i. Tour leader : IDR 30.000/Orang/hari untuk Tour leader

ii. Local guide & Driver : IDR 75.000/orang/hari untuk local guide dan driver

Keberangkatan Airlines

Dewasa
Twin Sharing/

Triple
(dgn extra bed)

Anak dibawah
12 tahun
sekamar

dgn 01 dewasa

Anak dibawah 12
tahun sekamar
dgn 02 Dewasa
(dgn extra bed)

Anak dibawah
12 tahun sekamar
dgn 02 Dewasa

(tanpa extra bed)

SAKURA SEASON** :
MAR : 24

BR
9,990 9,500 9,500 8,800

APR : 14

MAY : 05 9,990 9,500 9,500 8,800

**Minimum 20 paxs berangkat (Tidak berlaku untuk private group atau incentive group)

Harga termasuk Airport Tax International /+ Fuel Surcharge
(Eva Air : IDR. 1.150.000) Update 07 JAN 2020

HAL – HAL PERHATIAN:

1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapaiminimum 20 orang dewasa/group
2. Pendaftaran tour harus disertai dengan pembayaran uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (per orang) dan biaya aplikasi visanya.

3. ATS berhak membatalkan pendaftaran peserta tour yang belum membayar biaya aplikasi visa dan uang muka atau belum melunasi biaya

tour sesuai batas waktu yang telah ditentukan ATS.

4. Uang muka pendaftaran peserta tour tidak dapat dikembalikan bila peserta tour melakukan pembatalan secara sepihak.

5. Peserta yang melakukan pembatalan dikenakan denda dengan ketentuan:

a. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 30 - 20 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 50% dari harga tour.

b. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 19 - 10 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 80% dari harga tour.

c. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu kurang dari 10 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 100% dari harga tour.

6. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan, walaupun

pembayaran uang muka telah dilakukan.

7. Bila permohonan visa ditolak, sedangkan ticket pesawat sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan

sehubungan dengan batas waktu yang ditentukan perusahaan penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan

peserta tour tetap dikenakan denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi pihak terkait (Airlines, hotel dan Agen tour diluar

negeri)

8. Dalam hal terjadi keadaan force majeur/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam, dan lain-lain, ATS
berhak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta Tour, merubah rencana perjalanan, baik susunan maupun jadwalnya, hal
mana perubahan itu dilakukan demi kepentingan dan keamanan Peserta serta kelancaran perjalanan. Dalam hal ini tidak ada
pengembalian uang atas service yang tidak digunakan.

9. Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA Newtravelsafe, untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak terduga yang
mungkin terjadi selama perjalanan. Manfaat yang di jamin adalah : Kecelakaan Diri, Biaya Medis, Evakuasi Medis Darurat / Repatriasi,
Repatriasi Jenazah, Kunjung Kerabat, Penjagaan Anak, Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi, Penundaan Penerbangan.
Note* : Syarat dan ketentuan sesuai dengan isi Polis ACA Asuransi New Travel Safe Bundling Group ATS VACATIONS

10. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
11. Peserta Tour yang berusia diatas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau indera atau keterbatasan secara

mental, wajib didampingi oleh anggota keluarga atau saudara atau teman yang akan bertanggung jawab selama perjalanan tour.

Note: Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product ATS.


