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HARI 01 : JAKARTA – ISTANBUL (TK 057 I Waktu 21.05-05.05+1 )  
Pada hari yang ditentukan Anda sudah berkumpul di Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk 
berangkat bersama-sama dengan penerbangan langsung menuju Istanbul. 
 
HARI 02 : TIBA DI ISTANBUL - BURSA - KUSADASI (Hotel Bintang 4 * atau setaraf | Santap Siang, 
Malam)  
Pagi hari tiba di Attaturk International Airport dan selesai proses imigrasi langsung menuju Bursa untuk 
mengunjungi Green Mosque serta Green Tomb yang dibangun tahun 1421 oleh Ivaz Pasa sesuai 
permintaan Sultan Mehmet II. Selepas santap siang meninggalkan Bursa menuju Kusadasi untuk 
bermalam.  
 
HARI 03 : KUSADASI – EFESUS – PAMUKKALE (Hotel Bintang 4 * atau setaraf | Santap Pagi, Siang, 
Malam)  
Selepas santap pagi melanjutkan perjalanan ke Kusadasi yang merupakan kota pelabuhan dengan 
singgah di Efesus yang dahulu merupakan ibukota propinsi jaman Romawi di Asia kecil untuk 
mengunjungi Libray of Celcius, The Grand Theatre, Hadrian Temple dan Marble street. Selepas santap 
siang menuju Pamukkale dimana Anda akan diajak berfoto di reruntuhan kota kuno Hierapolis pada 
jaman Romawi untuk melihat keajaiban alam Cotton Castle yang merupakan terasering yang terbuat 
dari hasil endapan aliran air belerang dan batu kapur dan Cleopatra’s Pool yang bagus untuk kesehatan 
kulit. Bermalam di Pamukkale. 
 
HARI 04 : PAMUKKALE – KONYA – CAPPADOCIA  
(Hotel Bintang 4 * atau setaraf | Santap Pagi, Siang, Malam)  
Selepas santap pagi meninggalkan Pamukkale menuju Cappadocia dengan singgah di Konya untuk 
santap siang dan tak lupa untuk foto stop di depan Sulthani Caravanserai yang merupakan hotel 
pertama di dunia. Bermalam di Cappadocia. 
 
HARI 05 : CAPPADOCIA (Hotel Bintang 4 * atau setaraf | Santap Pagi, Siang, Malam)  
Pagi hari bagi Anda yang berminat, Anda dapat mengikuti Tour Tambahan dengan menikmati keindahan 
Cappadocia dari atas dengan menggunakan Hot Air Ballon. Selepas santap pagi Anda akan diajak untuk 
menikmati keindahan Goreme Open Air Valley serta tak lupa untuk berfoto dengan latar belakang 
Pigeon Valley dan Uchisar Village yang unik. Sore hari Anda akan diajak untuk mengunjungi tempat 
pembuatan Karpet dan Keramik khas Cappadocia. Bermalam di Cappadocia. 
 
HARI 06 : CAPPADOCIA – ANKARA - BOLU (Hotel Bintang 4 * atau setaraf | Santap Pagi, Siang, Malam)  
Selepas santap pagi perjalanan dilanjutkan menuju Ankara yang merupakan ibukota dari Turki. Selepas 
santap siang mengunjungi Ataturk Mausoleum yang merupakan bapak pendiri dari Republik Turki. 
Bermalam di Bolu. 
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HARI 07 : BOLU - ISTANBUL (Hotel Bintang 4 * atau setaraf | Santap Pagi, Siang, Malam)  
Selepas santap pagi meninggalkan Bolu untuk kembali menuju Istanbul dengan singgah di Camlica Hills 
untuk berfoto stop pemandangan Istanbul dari atas dan mengunjungi Grand Mosque Camlica yang 
merupakan landmark kota Istanbul terbaru. Bermalam di Istanbul. 
 
HARI 08 : ISTANBUL – BOSPHORUS CRUISE (Hotel Bintang 4 * atau setaraf | Santap Pagi, Siang, Malam)  
Selepas santap pagi Anda akan menjelajahi Istanbul dimulai dengan mengunjungi Blue Mosque : 
landmark Istanbul yang dihiasi oleh keramik berwarna biru, Hagia Sophia serta Hippodrome Square 
yang merupakan alun alun utama di tengah kota Istanbul. Selepas santap siang menyusuri selat 
Bosphorus dengan mengikuti Bosphorus Cruise untuk melihat Istanbul dari kedua benua yaitu Benua 
Asia dan Benua Eropa. Bermalam di Istanbul. 
 
HARI 09 : ISTANBUL ( - | Santap Pagi, Malam )  
Selepas santap pagi mengunjungi Grand Bazaar yang merupakan bazaar terbesar di dunia dimana 
terdapat 3000 toko dan dikunjungi oleh 250.000 orang setiap hari. Siang hari Acara Bebas dimana Anda 
dapat menikmati waktu santai di kawasan Taksim Square yang merupakan salah satu jalan utama di 
Istanbul yang ramai dengan cafe, restaurant, toko souvenir dan lainnya sampai tiba waktunya Anda 
diantar menuju Bandara Attaturk International Airport untuk memulai penerbangan kembali ke Jakarta. 
 
HARI 10 : ISTANBUL – JAKARTA (TK 056 I Waktu 02.00-17.35 )  
Hari ini Anda tiba di Jakarta dengan membawa kenangan indah wisata bersama Kami. Terima Kasih atas 
partisipasi Anda dan sampai jumpa di acara wisata lainnya. 
 
Syarat – Syarat dan Ketentuan : 
1. Uang muka pendaftaran yang dibayarkan tidak dapat dikembalikan (down payment non- 

refundable) pembayaran minimal IDR 7.000.000,-/per Peserta atau sesuai dengan destinasi yang 
dipilih ditambah dengan biaya visa (jika ada).  

2. Semua peserta di lindungi oleh Asuransi Perjalanan berdasarkan ketentuan polis Group.  
3. Pelunasan biaya tour dilakukan 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.  
4. Bagi peserta yang menempati Kamar Triple (1kamar 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 tidak mendapat 
pengurangan biaya.  

5. 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.  

6. Jika terjadi pembatalan acara tour oleh Peserta sebelum tanggal keberangkatan maka biaya 
pembatalan adalah sebagai 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  
7. Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Peserta atau Tours & Travel) karena bencana 

alam, perang, wabah penyakit, aksi teroris atau keadaan ‘Force Majeure’ lainnya, maka ketentuan-
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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).  

8. 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.  

9. Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, pihak 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.  

10. Pihak Tours & Travel berhak 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.  

11. Jadwal tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa 
mengurangi isi dalam acara tour tersebut.  

12. Pihak 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 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 20kg dan 1 handbag maksimum 7kg untuk 
dibawa ke kabin pesawat (sesuai dengan peraturan penerbangan yang digunakan). 

4. Makan (MP-Makan Pagi; MS-Makan Siang; MM-Makan Malam), transportasi dan acara tour sesuai 
dengan jadwal acara tour.  

5. PPn 1,1%, Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge. 
6. Asuransi Perjalananan berbasis group dengan batas usia maksimum 69 tahun.  
7. Tour Leader. 

 
Biaya Tour Tidak Termasuk:  
1. Pengeluaran pribadi seperti: mini bar, room service, telepon, laundry, tambahan makanan dan 

minuman di restoran, dll.  
2. Tour tambahan (optional) yang mungkin diadakan selama perjalanan.  
3. Biaya kelebihan berat barang-barang bawaan (excess baggage) sesuai dengan peraturan 

penerbangan yang digunakan.  
4. Tipping untuk pengemudi, local guide dan Tour Leader.  
5. Biaya Single Supplement bagi Peserta yang menempati 1 kamar sendiri.  

 


