
 

 

 

  

10 HARI AUSTRALIA TANGALOOMA WINTER TOUR  
 

HARI 01 (21MAY) : MEDAN  SINGAPORE   
               SINGAPORE  SYDNEY  SQ 231 : 00.45 – 10.25  
Para peserta berkumpul di Bandara Kuala Namu International untuk keberangkatan menuju Sydney via Singapore. Bermalam di 
pesawat. 
 

HARI 02 (22MAY) : SYDNEY (L/D)  Hotel : Holiday Inn Darling Harbour/Sim  
Pagi ini tiba di Sydney, acara tour diawali dengan mengunjungi Sydney Opera House pusat seni 
pertunjukkan multi tempat di sydney (Outside View), The Rocks, Photostop di Mrs Macquarie’s Chair 
batu pasir yang dipotong menjadi bentuk bangku di semenanjung Sydney harbour, St. Mary Cathedral, 
dan Darling Harbour.  

HARI 03 (23MAY) : SYDNEY (B/L/D) Hotel : Holiday Inn Darling Harbour/Sim 
Setelah sarapan pagi, Anda akan dibawa ke Blue Mountains dan menikmati pemandangan dengan 
Cableway, Skyway, Railway dengan Ultimate Discovery Pass. Lalu photostop di Echo Point. 
 

HARI 04 (24MAY) : SYDNEY  GOLD COAST – DREAM WORLD (B/L/D) Hotel : Novotel Surfers Paradise/Sim 
Pagi ini anda akan ditransfer menuju airport untuk penerbangan domestik menuju Gold Coast. Setibanya, bertemu dengan guide 
lalu acara bebas di Paradise Country Farm. 
 

HARI 05 (25MAY) : GOLD COAST - MOVIE WORLD (B/-/D) Hotel : Novotel Surfers Paradise/Sim 

Hari ini anda akan menikmati keriangan di Movie World studio film terbesar di Australia yang dikelola 
oleh Warner Bros Company dimana anda dapat menyaksikan atraksi seperti Scooby Doo Spooky 
Coaster, Batman Adventure The Ride, Looney Tunes Studio, dll. 
 

HARI 06 (26MAY) : GOLD COAST – BRISBANE - TANGALOOMA (B/L/D) Hotel : Tangalooma Wild Resort/Sim  
Hari ini perjalanan menuju Holt St. Wharf untuk menyeberang ke Tangalooma Wild Dolphin Resort, setibanya anda akan mengikuti 
Desert Safari, Dolphin Feeding dimana anda akan diajak berpetualang melihat dan memberi makan lumba-lumba. (tergantung 
cuaca). 
 

HARI 07 (27MAY) : TANGALOOMA – BRISBANE  MELBOURNE (B/L/D) Hotel : Rydges/Sim  
Setelah sarapan pagi, acara citytour seputar kota Brisbane, lalu transfer ke Airport untuk penerbangan domestic kembali ke 
Melbourne. 

 

HARI 08 (28MAY) : MELBOURNE – PHILLIP ISLAND - MELBOURNE (B/L/D) Hotel : Rydges/Sim   
Setelah sarapan pagi, anda akan ditransfer menuju Phillip Island dengan mengunjungi Penguin 
Paradise disini anda dapat menyaksikan parade penguin kecil yang kembali ke pantai pada saat 
matahari terbenam, Koala, Churchill Island, dank e Amaze’N Things dan World of Chocolate. 
 

HARI 09 (29MAY) : MELBOURNE  SINGAPORE (B/L/D)   SQ 218 : 23.35 – 05.30       
Hari ini acara citytour seputar Kota Melbourne, lalu acara bebas shopping di DFO South Wharf. Setelah 
makan malam, anda akan ditransfer menuju airport untuk penerbangan malam kembali ke Singapore. 
 

HARI 10 (30MAY) : SINGAPORE  MEDAN 
Pagi ini tiba di Singapore, transit penerbangan kembali ke Medan. Setibanya di Medan, acara tour pun 
selesai, terima kasih atas partisipasi Anda bersama King’s Holidays.  

** HoMe SwEeT HoMe ** 

Harga Dalam USD 
Tgl Keberangkatan 

Dewasa 
Twin/ Triple 

Anak Twin 
Share 

Anak 
With Bed 

Anak 
No Bed 

Visa 
Australia 

21 MAY 2020 by SQ USD 2.788 USD 2.588 USD 2.388 USD 2.288 Rp 1.900.000 

 
Note : 

 Pembayaran harus dalam mata uang Rupiah, dan Rate yang berlaku pada hari pelunasan biaya Tour. 

 Biaya tour, Visa, Airport Tax dan Fuel Surcharge dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu disesuaikan dengan 
kondisi Pihak Penerbangan, Kurs Mata Uang dan/atau kebijakan dari Kedutaan. 

 PT. King’s Star berhak menjadwal ulang, mengganti dan/atau mengurangi susunan acara wisata disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang 
berlaku demi kelancaran acara tour dan kebaikan untuk semua pihak. 

 PT. King’s Star tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul akibat keterlambatan/pembatalan pesawat dan 
kejadian-kejadian diluar dugaan termasuk gangguan force majeur seperti pemogokan, bencana alam, dll . 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Perbedaan Waktu : 
04 Jam di depan WIB 

Mata Uang Yang Dipakai : 
AUD (Australian Dolar) 

 
 
 

EARLY BIRD DISC 
USD 75/ ORG 



 

 
 
 
Syarat Visa AUSTRALIA : 

1. PASSPORT ASLI (MASA BERLAKU MIN 6 BULAN KE ATAS) + PASSPORT LAMA (JIKA ADA DILAMPIRKAN) 
2. FOTO 4X 6 = 2 LEMBAR BERWARNA TERBARU LATAR BELAKANG HARUS PUTIH 
3. SURAT REFRENSI BANK + BUKTI KEUANGAN 3 BULAN TERAKHIR BERUPA REK KORAN/ BUKU TABUNGAN (MIN. 

50 JUTA) DAN DILEGALISIR BANK 
4. COPY KTP, KK , AKTE NIKAH (BAGI YANG SUDAH MENIKAH), AKTE LAHIR (BAGI YANG BELUM MENIKAH) + 

SURAT KETERANGAN SEKOLAH + KARTU PELAJAR/SURAT KETERANGAN MAHASISWA + KARTU MAHASISWA 
(BAGI YANG MASIH PELAJAR) 

5. COPY SIUP + SURAT SPONSOR (KOP SURAT)  
 

SYARAT DAN KONDISI TOUR 
 

1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai 16 orang dewasa. Jika tidak cukup peserta, tour akan 
ditunda sampai memenuhi 16 orang dewasa. 

2. Pendaftaran harus disertai pasport asli / fotokopi paspor dan pembayaran uang muka.  
*Panjar + uang visa, dengan pelunasan harap lambat 30 hari sebelum keberangkatan. 
*untuk request tertentu, misalnya permintaan upgrade tiket pesawat ke Business Class, maka deposit yang 

diberikan diatas dari panjar yang sudah diberikan (sesuai dengan besar selisih tiket) 
3. Kenaikan Airport Tax Internasional & Fuel Surchange sebelum keberangkatan tour menjadi tanggungan peserta. 
4. Deposit / pembayaran uang muka tidak dapat dikembalikan apabila ada pembatalan dari peserta Tour. 
5. Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu : 

a) 15 – 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 50% dari harga tour. 
b) 7 – 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 80% dari harga tour. 
c) Kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga tour. 

6. Apabila Visa ditolak/tidak selesai pada waktunya, dengan ketentuan dan kondisi sebagai berikut : 
a) Penolakan visa/tidak adanya keputusan visa diterima ataupun ditolak (visa masih dalam proses) yang terjadi 

akibat keterlambatan customer dalam memberikan dokumen sehingga menyebabkan visa tidak siap pada 
waktunya, maka deposit akan hangus.  

b) Penolakan visa/tidak adanya keputusan visa diterima ataupun ditolak (visa masih dalam proses) dari embassy 
dan menyebabkan visa tidak siap pada waktunya, akan dikenakan biaya (ADM tiket pesawat) yang berlaku.  

c) Uang visa tidak dapat dikembalikan. 
7. Tidak ada nilai pengembalian uang apabila peserta membatalkan sebagian dari acara tour / servis yang telah di 

tentukan / tertulis dalam brosur perjalanan. 
8. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah-ubah tanpa mengurangi tempat wisata yang dikunjungi. 
9. Dalam keadaan force majeure / tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain. 

Rencana perjalanan dapat dirubah baik susunan maupun jadwalnya tanpa pemberitahuan lebih dahulu, hal ini demi 
kepentingan dan keamanan seluruh rombongan. Dalam hal ini kami tidak bertanggung jawab dalam pengembalian 
biaya uang atas service yang sudah dibayarkan tapi tidak digunakan. 

10. Kami tidak bisa menjanjikan untuk permintaan khusus seperti connecting room, king size bed pada kamar hotel, 
deviasi, dll. Tergantung ketersedian dan situasi kondisi pada saat itu. 

11. Apabila terjadi pergantian tanggal setelah issued tiket, maka akan dikenakan biaya pergantian tanggal sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dari Airlines yang bersangkutan. 

12. Apabila terjadi pembatalan pada tiket-tiket yang telah diissued maka akan dikenakan biaya cancellation sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dari Airlines yang bersangkutan (kebanyakan non-refundable). 

 

*No Cancellation, No Re-Name, No change date, No Refund, None re-routeable. 
Guarantee Booking FIRST COME, FIRST SERVE  

 
 

 


