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3 Hari 2 Malam
DKI Jakarta
Itinerary
Hari ke 1
04:00:00 Kumpul di bandara T2-F Soekarno-Hatta 3 jam sebelum keberangkatan, bertemu
Tour Leader untuk proses absen, bagasi, boarding pass dilanjutkan imigrasi
06:35:00 Penerbangan ke Bangkok. Thai LionAir SL119 (06.35-10.00) dan untuk AirAsia QZ250
(07.10-10.50)
10:50:00 Tiba di Bangkok, proses Imigrasi
11:50:00 Setiba di bandara Don Muang, bertemu Local Guide, makan siang lalu ke Erawadee,
Dried Food Store, Bee Farm dan Chatuchak Market & Mixt Mall
19:00:00 Kemudian makan malam terus menuju ke kota Korat (perjalanan sekitar 4 jam),
check-in hotel.
:00
Hari ke 2
07:00:00 Sarapan pagi, langsung menuju ke Chang Intâ€™l Circuit yang berjarak sekitar 2 jam
perjalanan dari hotel guna menyaksikan babak pemanasan dan final
11:00:00 Final Moto3 (11.00-12.00), Moto2 (12.20-13.20) dan MotoGP (14.00-15.30)
12:00:00 Makan Siang pengeluaran masing-masing
17:00:00 Sorenya makan malam kemudian kembali ke hotel di Korat
Hari ke 3
08:00:00 Sarapan pagi, check-out hotel jam 07.30am langsung menuju Bangkok, makan siang
dan berkunjung ke Gems Jewellry dan mampir ke MBK Mall
16:00:00 Transfer ke bandara Don Muang untuk proses bagasi dan boarding pass guna
penerbangan kembali ke Jakarta. Usailah sudah tur nonton bareng MotoGP Burira
19:35:00 ThaiLionAir SL118 (19.35-23.10) AirAsia QZ253 (20.45-00.10)
(+) Harga sudah termasuk
guide
tips sopir / guide
makan pagi
makan siang
makan malam
antar jemput pada drop point
Akomodasi
Asuransi
Antar Jemput
Kepala Group
Tiket Pesawat
Transportasi

(-) Harga Tidak termasuk
Pengeluaran Pribadi
Tiket Kereta

Informasi lain-lain
1. Menggunakan pakaian dan alas kaki yang nyaman
2. Membawa perlengkapan topi, kacamata, sweater / jaket, lotion sun screen dll ( di musim
panas )
3. Membawa perlengkapan payung, jaket dll ( di musim hujan )
4. Harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
5. Membawa obat-obat pribadi yang di perlukan.
Informasi Penting

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mohon untuk tepat waktu agar program dapat berjalan lancar
Sediakan uang pecahan kecil untuk memudahkan pembayaran.
Untuk keamanan Bagasi di anjurkan di kunci dan beroda.
Mohon diperhatian perbedaan waktu masing2 kota tujuan
Mohon di perhatikan barang bawaan yang ada sesuai kebutuhan.
Mohon mengikuti prosedur dari masing-masing hotel yang sudah ada.
Di harapkan untuk mengikuti aturan di masing-masing lokasi yang di kunjungi dengan tertib.
Contoh: tidak memakai pakaian dengan warna terlarang spt di pantai selatan dll
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