Batu Caves

Petronas Twin Towers
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7 DAYS | M
 ALAYSIA SINGAPORE
01 JAKARTA – KUALA LUMPUR

Para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno – Hatta untuk
bersama – sama berangkat menuju Kuala Lumpur. Setibanya Anda akan
diajak menuju Putrajaya untuk city tour. Sore hari Anda berkesempatan
berbelanja di Bukit Bintang. (MM)

02 KUALA LUMPUR – ICITY SHAH ALAM

Setelah santap pagi Anda akan diajak city tour mengunjungi Istana
Negara, National Museum, National Mosque, Merdeka
Square, Beryls Chocolate dan photostop sejenak di Petronas
Twin Tower. Sore hari Anda akan diantar mengunjungi ICITY SHAH
ALAM untuk mengunjungi Trick Art Museum dimana terdapat fotofoto 2D dan 3D. Kemudian acara bebas untuk Anda , yang dapat digunakan
untuk mengikuti acara tambahan (optional tour) seperti Red Carpet
Wax Museum, Water World dan Snow House Batu Caves. Malam
hari Anda akan diajak untuk menuju City of Lights yang khas di ICITY
dengan keindahan pepohonan yang memancarkan warna warni lampu
yang indah. (MP/MS)

03 KUALA LUMPUR – GENTING – KUALA LUMPUR

Setelah santap pagi Anda akan diantar mengunjungi Batu Caves.
Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Genting Highlands dengan
menggunakan cable car. Setibanya acara bebas dapat Anda pergunakan
mengadu peruntungan di meja casino atau menikmati permainan di
theme park. Malam hari kembali ke Kuala Lumpur. (MP/MM)
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04 KUALA LUMPUR – LEGOLAND – JOHOR BARU

Hari ini Anda akan diajak menuju Johor Baru di mana Anda akan photostop
sejenak di Kota Iskandar dan menikmati permainan baru di Legoland
Theme Park. Merupakan international Theme Park pertama di Malaysia
yang diresmikan pada 15 September 2012. Anda dapat mencoba berbagai
permainan di kawasan Lego Kingdom, Lego Technic, Lego City dan masih
banyak lagi. Bermalam di Johor. (MP/MM)

05 JOHOR BARU – SINGAPORE

Dengan bus pariwisata hari ini Anda akan diantar menuju Singapore.
Setibanya acara bebas untuk Anda yang dapat dipergunakan untuk
berbelanja atau mengikuti optional tour lainnya. (MP)

06 SINGAPORE

Acara seharian penuh bermain di UNIVERSAL STUDIOS, yang terletak di
Resort World Sentosa. Dimana Anda akan menikmati berbagai macam
atraksi yang ada seperti Battlestar Galatica, Far Away Castle, Madagascar,
Revenge of Mummy, Waterworld, Jurassic Park, dan masih banyak lagi.
(MP)

07 SINGAPORE – JAKARTA

Acara bebas untuk Anda hingga waktu untuk penerbangan kembali ke
Jakarta. Dengan demikian berakhirlah perjalanan Anda bersama AVIA
TOUR. Sampai jumpa kembali di acara tour yang lain dan terima kasih
atas partisipasi Anda. (MP)
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4 DAYS | BANGKOK PATTAYA plus art of paradise
01 Jakarta – Bangkok

Para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno–Hatta untuk
bersama–sama berangkat menuju Bangkok. Setibanya Anda akan diantar
menuju MBK MALL dan ASIATIQUE THE RIVERFRONT yang terkenal.
Bermalam di Bangkok atau sekitarnya. (MM)

02 BANGKOK – PATTAYA

Pagi ini Anda akan diajak untuk mengunjungi RECLINING BUDDHA.
Kemudian Anda akan diajak untuk menyusuri sungai CHAOPHRAYA
dengan perahu bermotor untuk mengunjungi WAT ARUN. Setelahnya
diantar menuju GEMS GALLERY. Tak ketinggalan Anda akan diajak
untuk mengunjungi museum 3 dimensi yang tampak nyata yaitu ART IN
PARADISE. Bermalam di Pattaya atau sekitarnya. (MP/MS/MM)

03 PATTAYA – BANGKOK

Setelah santap pagi Anda akan mengunjungi NONGNOOCH VILLAGE
untuk menyaksikan kesenian tradisional seperti atraksi gajah, Thai
boxing dan tari–tarian tradisional. Setelah itu Anda akan mengunjungi
LASER BUDDHA dan SILVER LAKE. Kemudian Anda akan diantar menuju
HONEY BEE SHOP. Dalam perjalanan menuju Bangkok, Anda akan
singgah sejenak di LOCAL DRIED FOOD untuk berbelanja. Bermalam di
Bangkok atau sekitarnya. (MP/MS)

04 BANGKOK– Jakarta

Sebelum Anda diantar menuju bandara, Anda akan diantar menuju
PLATINUM MALL kemudian akan menuju airport Bangkok untuk
penerbangan ke Tanah Air dan merupakan akhir perjalanan bersama
AVIA TOUR. Sampai berjumpa kembali di acara tour yang lain. Terima
kasih atas partisipasi Anda. (MP)

ZURICH INSURANCE.
FOR THOSE WHO TRULY LOVE.
PT Zurich Insurance Indonesia merupakan perusahaan asuransi umum yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
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Ha Long Bay

Phi-Phi Island

Nong Nooch

Buddha Cave Temple

7 DAYS | PHUKET PATTAYA BANGKOK plus alcazar
show & madame tussauds
01 JAKARTA – BANGKOK – PHUKET

Hari ini para peserta diharapkan berkumpul di Bandara International
Soekarno–Hatta untuk bersama–sama berangkat menuju Phuket melalui
Bangkok. Setibanya Anda akan diajak menuju hotel untuk bermalam.
(MM)

02 PHUKET – PHI PHI ISLAND – PHUKET

Setelah bersantap pagi Anda akan diantar menuju pelabuhan untuk
berangkat menuju PHI PHI ISLAND. Setibanya di Phi Phi Island, Anda
dapat snorkeling (*sudah termasuk peralatan snorkeling), Anda juga akan
di ajak melihat-lihat di BIDA ISLAND, LOH SAMAH BAY, PILEH COVE &
VIKING CAVE. Setelah santap siang di local restaurant. Acara bebas untuk
Anda menikmati pantai yang jernih hingga waktunya kembali ke Phuket.
Bermalam di Phuket. (MP/MS/MM)

03 PHUKET – PHA NGA BAY – PHUKET

Pagi ini Anda akan di akan diantar menuju PHA NGA BAY dengan
mengunakkan long tail boat dimana Anda dapat menikmati
pemandangan yang spektacular dari Mangrove Forest, Khao Majoo,
Khao Ping Gan tidak ketinggalan mengunjungi Khao Tapoo atau yang
lebih di kenal dengan sebutan ‘JAMES BOND ISLAND’. (MP/MS/MM)

04 PHUKET – BANGKOK - PATTAYA

Hari ini Anda akan di antar ke airport untuk penerbangan domestik
menuju Phuket. Setibanya, Anda akan dijemput dan langsung menuju
Pattaya untuk mengunjungi PATTAYA FLOATING MARKET yaitu pasar
apung yang sangat terkenal di Pattaya, kemudian malam hari Anda akan
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menikmati pertunjukkan Lady Boy atau ALCAZAR SHOW. Kemudian
Anda akan diantar untuk santap malam sebelum menuju hotel untuk
beristirahat. (MP/MS/MM)

05 PATTAYA – BANGKOK

Pagi ini Anda akan mengunjungi HONEY BEE, NONGNOOCH VILLAGE
untuk menyaksikan kesenian tradisional seperti atraksi gajah, Thai boxing
dan tari–tarian tradisional. Selanjutnya mengunjungi GEMS FACTORY dan
LOCAL DRIED FOOD untuk sejenak berbelanja oleh oleh khas Thailand. Lalu
Anda akan diajak menuju Bangkok, setibanya mengunjungi ASIATIQUE THE
RIVERFRONT. (MP/MS/MM)

06 PATTAYA – BANGKOK

Pagi ini Anda akan diajak untuk mengunjungi RECLINING BUDDHA, disana
Anda akan menyusuri SUNGAI CHAO PHRAYA untuk mengunjungi WAT ARUN.
Kemudian Anda juga akan mengunjung GRAND PALACE dan EMERALD
BUDDHA Setelah itu Anda akan diantar menuju MADAME TUSSAUDS yang
merupakan museum lilin dan terdapat patung para artis atau tokoh dunia.
Usai berkunjung, Anda akan berkesempatan untuk berbelanja di MBK MALL.
Bermalam di area Bangkok atau area sekitarnya. (MP/MS/MM)

07 BANGKOK – JAKARTA

Hari ini Anda langsung diantar menuju airport untuk penerbangan
kembali ke Jakarta dengan membawa sejuta kenangan indah. Dengan
demikian berakhirlah perjalanan Anda bersama AVIA TOUR. Sampai
jumpa di acara tour lainnya. (MP)

8 DAYS | B
 EST OF VIETNAM plus french village
01 JAKARTA – HANOI

Dini hari para peserta berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta untuk
bersama penerbangan menuju Hanoi. Setibanya Anda akan dijemput dan
menuju hotel untuk beristirahat.

02 HANOI – HA LONG BAY

Pagi ini Anda akan diajak mengunjungi HO CHI MINH MAUSOLEUM (tutup
setiap Senin & Jumat, bila tutup akan digantikan menuju Quan Tranh
Pagoda), HOUSE ON STILTS, ONE PILLAR PAGODA dan TEMPLE OF
LITERATURE yang merupakan universitas pertama di Vietnam. setelah
menuju DONG XUAN MARKET. Bermalam di Halong Bay. (MP/MS/MM)

03 HA LONG BAY – HANOI – DANANG

Dengan boat hari ini Anda akan diajak menyusuri keindahan HALONG
BAY, mengunjungi THIEN CUNG CAVE dimana Anda dapat melihat ribuan
stalaktit dan stalakmit yang dihiasi warna-warni lampu neon. Setelahnya
Anda akan diantarkan kembali menuju Hanoi dan akan penerbangan
domestik menuju kota Danang dan bermalam. (MP/MS/MM)

04 DANANG – BA NA HILLS – DANANG

Pagi ini Anda diantarkan menuju BA NA HILLS, dengan CABLE CAR
yang mendapatkan penghargaan dari Guinness Book of Record sebagai
cable car tertinggi dan terpanjang dari stasiun keberangkatan sampai
tiba. Anda akan diajak mengunjungi taman bunga LE JARDIN D’AMOUR,
DEBAY WINE CELLAR ruang penyimpanan anggur, LINH UNG PAGODA
dan LINH PHONG TU TOWER. Setelah santap siang, dilanjutkan menuju
Old Villas of French kawasan bergaya Perancis yang sangat menarik,
Anda juga akan diberikan waktu bebas bermain di taman indoor FANTASY
PARK. Tak lupa Anda akan berkesempatan untuk mengunjungi GOLDEN
BRIDGE yang merupakan jembatan dengan patung tangan raksasa.
Setelah puas menikmati pemandangan. Bermalam di Danang atau area
sekitarnya. (MP/MS/MM)

05 DANANG – saigon

Hari ini Anda akan diantar ke Airport untuk penerbangan domestik menuju Ho
Chi Minh. Setibanya, Anda akan diajak berkeliling kota menuju NOTRE DAME
CATHEDRAL dan GENERAL POST OFFICE bangunan bergaya kolonial Perancis.
Kemudian Anda berkesempatan untuk berbelanja souvenir di BEN THANH
MARKET. Bermalam menuju hotel di Ho chi minh atau area sekitarnya. (MP/
MS/MM)

06 HO CHI MINH CITY TOUR & SHOPPING

Seharian penuh Anda akan di ajak untuk mengunjungi REUNIFICATION
PALACE yang merupakan tempat President Vietnam selatan berkerja,
dahulunya dikenal sebagai INDEPENDECE PALACE, kemudian
dilanjutkan dengan berfoto grup di OPERA HOUSE dan CITY HALL.
Melihat/melewati Cho Lon area (China town). Setelah itu Anda akan
berkesempatan untuk berbelanja di AN DONG MARKET dan RUSSIAN
MARKET. Bermalam di area Ho Chi Minh atau area sekitarnya.
(MP/MS/MM)

07 H
 O CHI MINH – CU CHI TUNNELS

Wisata hari ini mengunjungi tempat bersejarah CU CHI TUNNELS –
terowongan bawah tanah yang mempunyai 3 level, dimana Anda akan
di ajak menyelusuri terowongan tersebut. Di sini Anda juga dapat
melihat jenis jenis jebakan perang di jaman dahulu. Tak lupa Anda
akan menikmati pertunjukkan tradisional yaitu WATER PUPPET.
Sore hari Anda akan berkesempatan untuk berbelanja di SAI GON
SQUARE dan TAKASHIMAYA MALL (Jika waktu memungkinkan).
Setelah itu menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

08 saigon

– JAKARTA

Hari ini bersiap-siap diantar ke Airport untuk penerbangan kembali ke Tanah
Air. Dengan demikian, berakhirlah perjalanan Anda bersama AVIA TOUR.
Sampai jumpa kembali di acara tour berikutnya, Terima Kasih. (MP)
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Angkor Wat

Phaung Daw Oo Pagoda, Inle Lake,
Myanmmar

13 DAYS | M
 YANMAR LAOS plus GOLDEN ROCK
01 JAKARTA – YANGON

Pagi hari berkumpul di airport Soekarno Hatta, Anda akan memulai
penerbangan menuju Yangon via Singapore. Setibanya di Yangon, Anda
akan mengunjungi CHAUKHTATT KYI dan SHWEDAGON PAGODA yang
sangat terkenal di dunia, yang merupakan stupa emas sebagai “Hati”
Agama Buddha Myanmar dan berusia 2.500 tahun. Setelah itu Anda
akan diantar untuk makan malam di lokal restaurant. Kemudian itu
Anda akan diantar menuju hotel di Yangon untuk bermalam. (MM)

02 YANGON – KYAIKHTIYO – YANGON

Setelah santap pagi, perjalanan menuju Kyaikhtiyo. Setibanya di
Kyaikhtiyo, Anda akan diajak untuk mengunjungi GOLDEN ROCK PAGODA
yang letaknya dekat dengan gunung Kyaikhtiyo yang merupakan salah
satu kuil Buddha yang paling dihormati. Setelah itu Anda akan diantar
untuk bermalam di area Yangon atau area sekitarnya. (MP/MS/MM)

8 DAYS | C
 AMBODIA & vietnam
01 JAKARTA – PHNOM PENH

Berkumpul di Bandara International Soekarno–Hatta untuk bersamasama berangkat menuju Phnom Penh melalui Singapore. Setibanya
Anda akan diantar menuju hotel untuk beristirahat. (MM)

02 PHNOM PENH

Berkeliling di kota Phnom Penh, Anda akan di ajak untuk mengunjungi
ROYAL PALACE yang merupakan tempat tinggal Raja dan keluarganya.
Dilanjutkan menuju SILVER PAGODA yang di bangun pada tahun 1962
dengan dekorasi mewah dan lantai yang beraspal perak dan memiliki
beberapa patung Buddha yang terbuat dari logam mulia. Siang hari
menuju RAUNG DAMREI MUSEUM, NATIONAL MUSEUM dan KILLING
FIELDS OF CHOENG EK merupakan tempat untuk memperingati
tentang kekejaman atau masa kelam Negara Cambodia. Setelahnya
menuju hotel dan bermalam. (MP/MS/MM)

03 PHNOM PENH – SIEM REAP

Pagi ini Anda akan diantarkan menuju Airport untuk penerbangan menuju
Siem Reap. Setibanya, Anda akan langsung mengunjungi ANGKOR WAT
TEMPLE bangunan yang di persembahkan untuk Raja Suryavarman II di
awal abad ke-12. Sore hari menikmati pemandangan matahari terbenam
dari GUNUNG BAKHENG. Tak lupa, Anda akan berkesempatan untuk
berbelanja di NIGHT MARKET dan PUB STREET. (MP/MS/MM)

04 SIEM REAP – HANOI

Hari ini Anda akan di ajak untuk mengunjungi SOUTH GATE OF ANGKOR
THOM yang terkenal dengan ukiran batu tentang seri kolosal kehidupan
manusia, mengunjungi BAYON TEMPLE, ROYAL ENCLOSURE,
PHIMEANAKAS, THE ELEPHANT TERRACE & LEPER KING. Usai santap
siang, Anda akan diantar menuju LES CHAN TIERS ECOLES ARTISAN
D’ANGKOR dimana Anda akan diajar untuk membuat kerajinan
tradisional khas Kamboja. Selesai perjalanan Anda di Cambodia, Anda
akan diantarkan menuju Airport untuk penerbangan menuju Hanoi.
(MP/MS/MM)

05 HANOI – HA LONG BAY

Setelah santap pagi di hotel, Anda akan di ajak untuk mengunjungi
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HO CHI MINH MAUSOLEUM & HO CHI MINH HOUSE ON STILT (
tutup setiap hari Senin & Jumat, apabila tutup akan dialihkan
ke objek wisata lainnya ), ONE PILLAR PAGODA & TEMPLE OF
LITERATURE yang merupakan universitas pertama di Vietnam.
Kemudian singgah sejenak di HOAN KIEM LAKE dan befoto group
di Ngoc Son Temple. Perjalanan Anda dilanjutkan menuju HALONG
BAY yang diakui UNESCO sebagai salah satu warisan peninggalan
dunia. Sepanjang perjalanan Anda akan disuguhkan pemandangan
alam yang mengesankan. (MP/MS/MM)

06 HA LONG BAY – HANOI – HO CHI MINH

Pagi hari setelah sarapan, Anda akan di antar untuk menyusuri HALONG
BAY menggunakan perahu untuk menikmati keindahan pulau – pulau
sekitarnya. Anda juga akan diajak mengunjungi gua THIEN CUNG (HEAVEN
PALACE CAVE) dan Dau Go Grotto yang termasuk dalam UNESCO World’s
Heritage, dimana Anda dapat melihat ribuan stalaktit dan stalakmit yang
indah karna dihiasi warna-warni lampu neon. Menikmati santap siang di
atas kapal. Setelah makan siang kembali ke Hanoi untuk penerbangan
menuju ke Ho Chi Minh dengan pesawat domestik. (MP/MS/MM)

07 H
 O CHI MINH – CU CHI TUNNEL – HO CHI MINH

Hari ini Anda akan mengunjungi CU CHI TUNNEL – yaitu terowongan
bawah tanah yang di buat pada saat perang antara Vietnam dan Amerika.
Disini Anda dapat melihat beberapa peninggalan jebakan perang, ranjau,
dan lain lain. Setelah santap siang, Anda akan di antar kembali ke kota
Ho Chi Minh untuk berorientasi melewati/mengunjungi REUNIFICATION
PALACE, WAR MUSEUM, THE OLD SAIGON POST OFFICE, NOTRE DAME
CATHEDRAL untuk sejenak berfoto grup (photostop). Tak lupa Anda
akan menyaksikan pertunjukkan tradisional khas Vietnam yaitu WATER
PUPPET SHOW. Setelah itu acara berbelanja di BEN THANH MARKET.
Bermalam di area Ho Chi Minh atau area sekitarnya. (MP/MS/MM)

08 H
 O CHI MINH – JAKARTA

Pagi ini Anda akan diantar ke airport untuk melanjutkan perjalanan
menuju Jakarta melalui Singapore. Dengan demikian berakhirlah
acara tour bersama AVIA TOUR. Terima kasih dan sampai jumpa dalam
perjalanan lainnya. (MP)

03 YANGON – BAGAN

Setelah santap pagi, Anda akan menuju bandara untuk penerbangan ke
Bagan. Tiba di Bagan dilanjutkan dengan menjelajahi kawasan World
Heritage, PASAR NYAUNG OO, ANANDA TEMPLE dan THATBYINNYU
TEMPLE bangunan tertinggi di dataran Bagan, Tak lupa Anda juga
akan mengunjungi HTILOMINLO TEMPLE, kuil terbesar yang terkenal
karena ukiran dan dekorasinya yang sangat indah. Bermalam di Bagan..
(MP/MS/MM)

04 BAGAN – MT POPA – BAGAN

Hari ini Anda akan diantar menuju MT POPA, gunung yang dikenal
sebagai tempat tinggal nats (arwah) yang dihormati, disini juga
terdapat museum dengan koleksi patung-patung yang diukir kayu jati.
Perjalanan dilanjutkan dengan menuju MANUHA TEMPLE, MYINGABAR
GUBYAUGYI dan DHAMANYANGYI TEMPLE yang terkenal dengan batu
baranya yang luar biasa. Anda dapat menikmati keindahan matahari
terbenam diatas sungai Ayeyarwaddy dari Buphaya atau Pagoda
Shwesndaw. Bermalam di Bagan atau area sekitarnya. (MP/MS/MM)

05 BAGAN – HEHO – PINDAYA – INLE LAKE

Setelah santap pagi, menuju penerbangan ke Heho di dataran
tinggi shan. Tiba di Heho, dijemput menuju PINDAYA CAVE
untuk mengunjungi Gua yang didalamnya terdapat 8000 buddha
yang berbentuk patung dan gambar. Sore hari mengunjungi
INLE LAKE dan PHAUNGDAWOO PAGODA. Setelah itu Anda
akan berkesempatan untuk berkunjung ke JUMPING CAT
MONASTERYAND FLOATING GARDEN metode memancing lokal,
kehidupan desa. Di malam hari, nikmati matahari terbenam saat
mengunjungi Danau Inle dengan perahu. Bermalam di Inle Lake.
(MP/MS/MM)

06 INLE LAKE – BOAT EXCURSIONS

Hari ini Anda akan diantar untuk mengunjungi INDEIN VILLAGE
yang berlokasi di area barat danau. Kemudian melihat/melewati
NYAUNGOHAK MONASTERY. Setelah Itu Anda akan tiba di SHWELNDEIN
PAGODA COMPLEX yang mengesankan. Dari sisi bukit Anda memiliki
pemandangan yang luar biasa di atas area danau. Dalam perjalanan
kembali ke perahu, Anda akan melewati hutan bambu yang romantis di
tepi sungai. Bermalam di area Inle Lake atau area sekitarnya. (MP/MS/
MM)

07 INLE LAKE – HEHO – MANDALAY

Setelah santap pagi, Anda akan diantar menuju bandara untuk
penerbangan ke Mandalay. tiba di bandara Internasional Tada Oo.
Anda akan berkunjung U BEIN BRIDGE jembatan kayu panjang yang
indah. Setelah itu menuju BIARA SHWENANDAW (Istana Emas)
terkenal karena ukiran kayu yang indah, PAGODA KUTHODAW yang
dikenal sebagai Buku Terbesar di dunia untuk lembaran batu kitab

suci Buddha, Sulamani Pagoda. Istana Mandalay dan di malam hari
menikmati matahari terbenam dari MANDALAY HILL. (MP/MS/MM)

08 MANDALAY – BANGKOK

Pada waktu yang ditentukan, Anda akan di antar menuju airport untuk
melanjutkan penerbangan ke Bangkok. Setibanya di Bangkok Anda akan
dijemput dan langsung diantar menuju hotel untuk beristirahat. (MP)

09 B
 ANGKOK – VIENTIANE

Pagi ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Vientiane yang
merupakan ibukota Laos yang terletak di perbatasan dengan Thailand.
Kota ini memiliki banyak sekali kuil yang indah dan salah satunya adalah
WAT HO PHRA KEO yang merupakan tempat beribadah keluarga kerjaan
Laos dan juga sebagai rumah bagi Buddha Zamrud. Kemudian Anda
akan diajak untuk mengunjungi VAT SISAKET. Usai berkunjung Anda
akan diantar menuju hotel di area Vientiane atau area sekitarnya untuk
beristirahat. (MS/MM)

10 VIENTIANE – LUANG PRABANG

Perjalanan hari ini adalah menuju area utara Laos yaitu Luang Prabang
dengan pesawat domestik. Setibanya Anda akan diantar menuju
hotel sebelum melanjutkan acara tur sore ini. Anda akan diajak untuk
mengunjungi ROYAL PALACE Museum yang dulunya adalah istana raja
untuk melihat koleksi artefak pribadi keluarga kerajaan. Kemudian
mengunjungi Vat Mai Temple. Anda dapat menikmati keindahan Matahari
terbenam dari MOUNT PHOUSI. Tak lupa Anda akan berkesempatan
untuk mengunjungi NIGHT MARKET untuk sejenak berbelanja berbagai
macam barang kerajinan tangan yang dibuat oleh warna lokal.
Bermalam di area Luang Prabang atau area sekitarnya. (MP/MS/MM)

11 L
 UANG PRABANG – PAK OU – LUANG PRABANG

Usai santap pagi, Anda akan diajak untuk mengunjungi kuil tertua di
kota Wat Sene. Setelah itu perjalanan singkat menuju SUNGAI MEKONG
yang akan memberikan pemandangan pedesaan yang tenang. Tak lupa
Anda akan mengunjungi GUA PAK OU yang misterius, Biara gua abad
ke-16 ini memiliki ribuan gambar Buddha. Kemudian Anda akan berhenti
sejenak di BAN MUANG KEO dan WAT XIENGTHONG. Usai berkunjung
Anda akan diantar menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MM/MS)

12 L
 UANG PRABANG – KHOUANG SY – LUANG
PRABANG

Hari ini dengan Bus akan bersiap untuk bergabung dengan tradisi
paling sakral Laos, sedekah pagi hari memberi, yang dimulai pada
abad ke-14. Lebih dari 200 bhikkhu berangkat dari berbagai kuil untuk
mengumpulkan makanan seharihari. Setelah itu Anda akan mengunjungi
TEMPORARY MORNING MARKET yang terletak di dekat bekas Istana
Kerajaan, banyak orang-orang yang melakukan barter berbagai macam
barang atau makanan, dan ini adalah kesempatan bagi Anda untuk bisa
merasakan cita rasa kehidupan penduduk lokal.Setelah itu Anda akan
berkunjung ke UXO VISITOR CENTRE (tutup pada sabtu dan minggu)
ini merupakan tempat dokumentasi perang rahasia di Laos. Tak lupa
Anda akan mengunjungi KUANG SI yang merupakan air terjun terbesar
di Luang Prabang. Setelah itu dilanjutkan dengan mengunjungi desa
BAN THAPENE, BAN THINKSEO dan LAO LOUM BAN XOM VILLAGE.
Usai tour Anda akan diantar menuju hotel untuk bermalam. Bermalam
di area Luang Prabang atau area sekitarnya. (MP/MS/MM)

13 L
 UANG PRABANG – jakarta

Pagi ini Anda akan diantar menuju bandara untuk melanjutkan
perjalanan kembali ke Tanah Air melalui Singapore. Dengan demikian
berakhirlah perjalanan Anda bersama AVIA TOUR, Semoga perjalanan
ini membawa kesan yang tak terlupakan. Sampai jumpa di acara tur
selanjunya. (MP)
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Victoria Peak Tram

Ruins of St. Paul’s

7 DAYS | H
 ONGKONG SHENZHEN MACAO plus DISNEYLAND
01 JAKARTA – HONGKONG – SHENZHEN

Pagi hari para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno–Hatta
untuk penerbangan menuju Hongkong. Setibanya di Hongkong, Anda akan
langsung diantar menuju Shenzhen untuk mengunjungi LOWU MALL waktu bebas untuk Anda berbelanja. (MM)

02 SHENZHEN

Pagi hari setelah santap pagi, Anda akan diajak menungjungi WINDOW OF
THE WORLD (termasuk mini train) untuk melihat miniatur objek - objek
wisata terkenal di dunia seperti Candi Borobudur, Menara Miring Pisa, Air
Terjun Niagara, Menara Eiffel dan lainnya. Kemudian menuju SPLENDID
CHINA (tidak termasuk mini train) & CHINA FOLK CULTURE VILLAGE untuk
menyaksikan pertunjukan kesenian dan tarian suku minoritas China yang
spektakuler. (MP/MS/MM)

03 SHENZHEN – MACAO

Dengan ferry pagi ini menuju Macau. Setibanya di Macau Anda diajak city
tour kota Macau mengunjungi TEMPLE OF AMA, RUINS OF ST. PAUL
& SENADO SQUARE. Kemudian Anda akan diajak menyaksikan salah
satu show yang ada di lobby Galaxy Hotel Macau yaitu DIAMOND SHOW.
Kemudian Anda akan menuju Venetian Complex - waktu bebas untuk
Anda berbelanja sampai waktu yang ditentukan, setelah itu Anda akan
diantar kembali menuju hotel. (MP/MS)

Setibanya di Hongkong, Anda akan diajak city tour mengunjungi GARDEN OF
STAR untuk melihat cap telapak tangan aktor - artis perfilman Hongkong,
kemudian menuju BAUHINIA SQUARE. Setelah itu Anda diajak mengunjungi
VICTORIA PEAK (1x tram) untuk melihat pemandangan kota Hongkong dari
atas. Tak ketinggalan Anda akan mengunjungi MADAME TUSSAUD - Anda
berkesempatan untuk berfoto dengan patung lilin tokoh - tokoh terkenal di
dunia, salah satunya PRESIDEN INDONESIA KE-7 - BAPAK JOKO WIDODO.
Selesai tour Anda akan diantar ke hotel untuk beristirahat. (MP/MS)

05 HONGKONG

Hari ini Anda diajak mengunjungi DISNEYLAND yang merupakan taman
hiburan yang paling diminati baik anak-anak maupun dewasa. Anda akan
mendapatkan pengalaman tak terlupakan dengan mencoba berbagai
permainan menarik seperti JUNGLE RIVER CRUISE, ORBITAN SPACE
MOUNTAIN, MYSTIC MANOR, dan lainnya. Sampai waktu yang ditentukan,
Anda akan dijemput kembali dan diantar menuju hotel untuk beristirahat.
(MP)

06 HONGKONG – JAKARTA

Hari ini Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke Tanah
Air. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis untuk Anda. Sampai
jumpa kembali di acara tour lainnya bersama AVIA TOUR, terima kasih atas
partisipasi Anda (MP)

04 MACAO – HONGKONG

Hari ini perjalanan dilanjutkan kembali menuju kota Hongkong dengan ferry.
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Alishan

Gyeongbokgung Palace

Sun Moon Lake

8 DAYS | B
 EAUTIFUL TAIWAN plus alishan
01 JAKARTA – TAIPEI – TAOYUAN

Pagi ini Anda berkumpul di bandara Soekarno-Hatta untuk bersama-sama
penerbangan menuju Taipei. Selamat datang di Taiwan Setibanya Anda akan
langsung diantarkan menuju Taoyuan / Area sekitarnya dan menuju hotel
untuk bermalam. (MM)

02 TAOYUAN – SUN MOON LAKE – CHIAYI

Pagi ini Anda akan diajak mengunjungi SUN MOON LAKE – yang
merupakan danau terbesar di Taiwan dengan airnya yang jernih berkilau,
serta mengunjungi WEN WU TEMPLE, TSAO VILLAGE, KING OF MAO.
Selanjutnya bermalam di area Chiayi / Area sekitarnya. (MP/MS/MM)

03 CHIAYI – ALISHAN – KAOHSIUNG

05 TAITUNG - HUALIEN

Hari ini Anda akan menuju ke Hualien melalui East Rift Valley. Setibanya
di Hualien, Anda akan diajak menuju Taroko Gorges Gate, Enternal
Spring Shrine, Swallow Grotto dan Marble Factory. Anda juga
berkesempatan untuk menyaksikan AMEI DANCE - Amei adalah salah satu
suku terbesar di Taiwan yang masih tetap menjaga budaya mereka.
(MP/MS/MM)

06 HUALIEN – taipei – jiUFEN – TAIPEI

Hari ini Anda akan diantarkan menuju JIufen Village. Usai berkunjung
Anda akan langsung diantar menuju XIMENDING untuk sejenak berbelanja.
(MP/MS/MM)

07 TAIPEI

Hari ini anda diajak mengunjungi ALISHAN (Gunung Ali) -- dimana Anda
akan disuguhkan pemandangan yang indah. Setelah itu dilanjutkan menuju
Kaohsiung, setibanya Anda diberikan waktu untuk berbelanja di LIUHE NIGHT
MARKET -- yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Kaohsiung.
(MP/MS/MM)

Hari ini anda diajak mengunjungi Chiang Kai Sek Memorial Hall,
Martyr’s Shrine, National Palace Museum Shihlin Official
Garden Kemudian tidak ketinggalan acara belanja menuju TAIPEI 101
SHOPPING MALL (tidak termasuk Observatory Deck). (MP/MS)

04 KAOHSIUNG – TAITUNG

08 TAIPEI – JAKARTA

Hari ini anda diajak mengunjungi Fo Kuang Shan - salah satu biara Buddha
terbesar di Taiwan, CHIH JING PENINSULA, SPRING AUTUMN PAVILION &
DRAGON TIGER PAGODA. Setelahnya, dilanjutkan menuju ke Taitung untuk
bermalam. (MP/MS/MM)
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Pagi hari ini Anda akan diantar menuju Airport untuk penerbangan kembali
ke Tanah Air, yang juga merupakan akhir dari perjalanan tour bersama Avia
Tour. Terima kasih atas partisipasi Anda dan selamat berjumpa kembali di
acara tour selanjutnya. (MP)

7 DAYS | KOREA BUSAN plus DAEGU
01 JAKARTA – INCHEON

Para peserta diharapkan berkumpul di Bandara International Soekarno
- Hatta untuk melakukan penerbangan menuju Incheon, Korea Selatan.
Bermalam di Pesawat.

02 INCHEON – YEONGDONG – DAEGU

Selamat datang di Korea Selatan ! Setibanya Anda akan diantar menuju
Yeongdong untuk menikmati WINE FOOT SPA dan WINE CELLAR &
GALLERY di YEONGDONG COUNTY ‘CHATEAU MANI WINERY’. Kemudian
Anda berkesempatan untuk belajar memainkan alat musik khas Korea
‘KOREAN FOLK MUSICAL INSTRUMENT’. Kemudian menuju Daegu untuk
bermalam. (MS/MM)

03 DAEGU

Pagi ini Anda akan mengunjungi MT. GEUMO dengan menggunakan cable
car, Anda akan melihat HAEWOON SA TEMPLE & DAEHYE WATERFALL.
Setelah Anda diberi waktu bebas untuk berbelanja di DONGSEONGRO
SHOPPING STREET dan SEOMUN TRADITIONAL MARKET. Kemudian
Anda juga akan diajak untuk mengunjungi 83 DAEGU TOWER. (MP/MS/MM)

04 DAEGU – BUSAN

Setelah santap pagi perjalanan dilanjutkan menuju Busan yang merupakan
kota pelabuhan di Korea Selatan dan kota terbesar kedua setelah Seoul.
Anda akan diajak mengunjungi HAEDONG YONGGUSA TEMPLE. Dilanjutkan
mengunjungi DONGBAEK ISLAND & NURIMARI (APEC HOUSE). Anda juga
akan diantar menuju JAGALCHI MARKET yang merupakan seafood market

terbesar di Korea. Setelah itu menuju BIFF (BUSAN INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL) STREET, YONGDUSAN PARK & BUSAN TOWER. (MP/MS/MM)

05 BUSAN – SEOUL

Perjalanan Anda hari ini akan dilanjutkan menuju Seoul untuk mengunjungi
GYEONGBOK PALACE dan NATIONAL MUSEUM (Setiap hari Selasa
Gyeongbok & National Museum tutup, maka akan digantikan ke Changdeok
Palace) & melewati THE BLUE HOUSE. Sore hari Anda berkesempatan
untuk berbelanja di DONGDAEMUN FASHION MARKET. (MP/MS/MM)

06 SEOUL

Setelah santap pagi, Anda akan diajak mengunjungi GINSENG SHOP,
COSMETIC SHOP & DFS. Kemudian Anda berkesempatan untuk membuat
“KIMCHI” dan mengenakan pakaian tradisional Korea “HANBOK”.
Dilanjutkan mengunjungi RED PINE TREE SHOP. Tak ketinggalan menuju
N SEOUL TOWER (photostop only) Anda bisa melihat pemandangan kota
Seoul dan LOVE LOCK. Sore hari Anda diajak berbelanja di MYEONGDONG
STREET. (MP/MS/MM)

07 INCHEON – JAKARTA

Pagi ini menuju GROCERY SHOP untuk berbelanja oleh oleh atau snack
Korea dan makan pagi. Setelah itu menuju ke Airport untuk melakukan
penerbangan kembali ke Tanah Air. Dengan demikian perjalanan Anda
telah berakhir bersama AVIA TOUR. Sampai jumpa kembali di acara tour
lainnya. (MP)
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Jeju Island

Shirakawago Village

Nami Island

7 DAYS | KOREA JEJU plus JET BOAT EXPERIENCE
01 JAKARTA – INCHEON

Para peserta berkumpul di bandara International Soekarno – Hatta untuk
bersama-sama berangkat menuju ibukota Korea – Seoul. Bermalam di
pesawat.

02 INCHEON – SEOUL – GIMPO – JEJU ISLAND

Pagi ini setibanya di Incheon, Anda akan diajak menuju Seoul untuk
mengunjungi GYEONGBOK PALACE, NATIONAL FOLK MUSEUM [Setiap
hari Selasa tutup, maka akan digantikan ke Changdeok Palace] &
melewati THE BLUE HOUSE. Kemudian Anda akan diantar menuju Gimpo
Airport untuk melakukan penerbangan domestik menuju Jeju Island.
Setibanya di Jeju, Anda akan diajak mengunjungi DRAGON HEAD ROCK
- batu karang yang menyerupai kepala naga, dan MYSTERIOUS ROAD.
(MS/MM)

03 JEJU ISLAND

Pagi ini Anda akan diajak untuk mengunjungi SEONGSAN SUNRISE PEAK
- gunung berapi yang dari dasar laut. Dilanjutkan menuju desa tradisional
- JEJU FOLK VILLAGE. Lalu Anda juga akan diajak melihat keindahan air
terjun yang ada di pulau Jeju - CHEONJIYEON WATERFALL dan TEDDY
BEAR MUSEUM. Tak ketinggalan Anda akan diajak mengunjungi ECOLAND
- berkeliling dengan kereta untuk melihat pemandangan indah pepohonan,
danau dan taman. Anda juga bisa melihat kincir angin. Selesai tour, kembali
ke hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

04 JEJU ISLAND – GIMPO – NAMI ISLAND –
MT. SORAK

Hari ini Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan kembali menuju
Gimpo. Setibanya, Anda akan di ajak untuk menuju NAMI ISLAND yang
merupakan tempat shooting film “WINTER SONATA”. Kemudian sebelum
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menuju Mt. Sorak, Anda akan diajak melihat keindahan DANAU UIAMHO
dari jembatan kaca SOYANGGAN SKYWALK. Bermalam di Mt Sorak. (MP/
MS/MM)

05 MT. SORAK – SEOUL

Acara pagi hari ini Anda akan diajak berkeliling MT. SORAK NATIONAL
PARK mengunjungi GWEONGEUMSEONG FORTRESS menggunakan cable
car untuk melihat GRAND BRONZE BUDDHA STATUE & SHINHEUNGSA
TEMPLE. Setelah itu perjalanan dilanjutkan kembali ke Seoul, Anda akan
diberi waktu bebas untuk berbelanja di DONGDAEMUN FASHION MARKET.
(MP/MS)

06 SEOUL

Setelah santap pagi, Anda akan berkesempatan untuk membuat
makanan Korea “GIMBAP” nasi yang dibungkus dengan rumput laut
dan mengenakan pakaian tradisional Korea “HANBOK”. Tak ketinggalan
Anda akan mengunjungi N SEOUL TOWER (photostop only) Anda bisa
melihat pemandangan kota Seoul dan LOVE LOCK. Kemudian dilanjutkan
mengunjungi GINSENG OUTLET, COSMETIC SHOP, AMETHYST/NATURAL
HEALTH SHOP , RED PINE TREE SHOP & DFS. Sore hari Anda akan diberi
waktu bebas untuk berbelanja di MYEONGDONG STREET. (MP/MS)

07 INCHEON – JAKARTA

Pagi ini Anda akan diajak mengunjungi GROCERY MARKET untuk
berbelanja oleh oleh snack Korea dan makan siang. Setelah itu Anda akan
diantar menuju Airport untuk melakukan penerbangan kembali ke tanah
air. Dengan demikian perjalanan Anda telah berakhir bersama AVIA TOUR.
Sampai jumpa kembali di acara tour lainnya. (MP/MS))

8 DAYS | JAPAN SHIRAKAWAGO plus
SHOGAWA RIVEr CRUISE
01 JAKARTA – KANSAI/OSAKA

Malam hari ini para peserta berkumpul di Bandara International SoekarnoHatta untuk bersama-sama penerbangan menuju Kansai.

02 KANSAI/OSAKA – KYOTO – GIFU

Selamat datang di Jepang ! Setibanya di Kansai, Anda akan diantarkan
menuju Osaka dan berkesempatan untuk berfoto group di OSAKA CASTLE
(PHOTOSTOP ONLY). Selanjutnya menuju Kyoto untuk mengunjungi
KIYOMIZU TEMPLE dan FUSHIMI INARI SHRINE yang terkenal dengan ribuan
gerbang torii. Bermalam menuju Gifu / Area sekitarnya. (MS/MM)

03 GIFU – GUJO – SHIRAKAWAGO – KANAZAWA

Setelah santap pagi, Anda akan diajak menuju GUJO HACHIMAN untuk
membuat FOOD REPLICA. Kemudian menuju desa tertua di Jepang,
Shirakawago Village yang diakui UNESCO sebagai warisan peninggalan
dunia. Selesai tour, Anda diantarkan bermalam menuju Kanazawa / Area
sekitarnya.(MP/MS/MM)

04 K
 ANAZAWA – NANTO –TAKAYAMA

Pagi ini Anda diajak mengunjungi Kanazawa Castle dan tentunya
KENROKUEN GARDEN yang memiliki pemandangan cantik. Kemudian Anda
menuju kota Nanto untuk mengikuti perjalanan singkat bersama Shogawa
River Cruise yang memiliki pemandangan indah. Setelahnya Anda diantar
menuju Takayama / Area sekitarnya untuk bermalam. (MP/MS/MM)

05 TAKAYAMA – MATSUMOTO

Acara hari ini adalah menuju Mt Hotaka dengan menggunakan Ropeway jika
cuaca memungkinkan. Setibanya di ketinggian 2.156 mdpl, jika beruntung

Anda dapat menikmati indahnya pemandangan pegunungan sekitar.
Setelahnya, Anda diantar mengunjungi TAKAYAMA SANNOMACHI kawasan
kota tua yang sangat menarik bagi Anda untuk dapat berbelanja dan mencicipi
produk lokal setempat. Setelahnya bermalam di Matsumoto / Area sekitarnya.
(MP/MS/MM)

06 MATSUMOTO – FUJI AREA

Perjalanan Anda hari ini dilanjutkan mengunjungi Mt Fuji yang dengan
ketinggian 3.776 m menjadikannya gunung tertinggi di Jepang. Jika cuaca
memungkinkan, Anda akan diajak naik hingga stasiun ke-5. Tidak ketinggalan
acara belanja menuju GOTEMBA PREMIUM OUTLET dimana Anda dapat
membeli produk dari brand ternama dengan harga yang menarik. Bermalam
di Fuji Area / Area sekitarnya. (MP/MS/MM)

07 FUJI AREA – TOKYO – narita/haneda

Hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Tokyo. Setibanya Anda
diajak mengunjungi Asakusa Kannon Temple - kuil Buddha yang
terletak di area Asakusa dan terkenal dengan Kaminarimon-nya, Anda juga
dapat membeli souvenir di NAKAMISE STREET. Kemudian menuju UENO
PARK yang jika beruntung Anda dapat melihat bunga sakura yang indah
bermekaran. Tidak ketinggalan Anda juga akan diajak berbelanja menuju
SHIBUYA yang terkenal dengan PATUNG HACHIKO dan ODAIBA. Usai tour
Anda akan diantar menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MS)

08 narita/haneda – JAKARTA

Pagi ini Anda akan diantar menuju bandara, Dengan demikian berakhirlah
perjalanan Anda bersama AVIA TOUR, semoga membawa kesan manis bagi
Anda. Sampai jumpa pada acara tour lainnya, Terima kasih. (MP)
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Dazaifu Tenmangu Shrine

Ashikaga Flower Park

Nami Island

7 DAYS | JAPAN kyushu

8 DAYS | JAPAN TOHOKU

01 JAKARTA – FUKUOKA

Sore hari ini para peserta berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta untuk
penerbangan bersama menuju Fukuoka. Bermalam di pesawat.

Setelahnya Anda akan diajak untuk berfoto di OURA CHURCH gereja
yang dibangun pada masa terakhir Jaman Edo. Bermalam di Nagasaki
/ Area sekitarnya. (MP/MS/MM)

02 FUKUOKA – SAGA

05 NAGASAKI – HUIS TEN BOSCH

01 JAKARTA – NARITA – SENDAI

Para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno–Hatta. untuk
menuju Sendai melalui Narita. Setibanya di Sendai Anda akan diantar
menuju hotel untuk bermalam.(MM)

Setelah santap pagi, Anda akan langsung diajak bermain menuju
HUIS TEN BOSCH (PARK ADMISSION ONLY), taman bermain bergaya
Belanda dimana Anda dapat menikmati beberapa permainan Theme
Park menarik seperti Thriller Fantasy Museum, Grand Odyssey, Teddy
Bear Kingdom dan Glass Museum. Selesai bermain, Anda diantar
bermalam di Huis Ten Bosch / Area sekitarnya. (MP/MM)

02 SENDAI – FUKUSHIMA

Pagi ini Anda diajak mengunjungi YUTOKU INARI SHRINE yang dikenal
sebagai salah satu dari 3 kuil suci di Jepang. Kemudian menuju
NAGASAKI ROPEWAY dengan ropeway (termasuk tiket one way - jika
cuaca memungkinkan). Setelahnya Anda akan diajak untuk mengunjungi
OKAWACHIYAMA, yaitu desa kecil tempat pertama di Jepang yang
memproduksi porselen dengan kualitas yang sangat unggul. Bermalam
di Nagasaki / sekitarnya. (MP/MS/MM)

06 HUIS TEN BOSCH – FUKUOKA

Setelah santap pagi Anda akan langsung menuju Nikko, untuk
mengunjungi Nikko World Heritage, dan menikmati pemandangan
indah dari Temple Toshogu dan Makam Tokugawa Ieyasu.Setelah makan
malam Anda akan diantar menuju hotel untuk bermalam. (MP/MS/MM)

04 NAGASAKI

Pagi ini Anda akan langsung diantarkan menuju Airport untuk
penerbangan kembali menuju Tanah Air. Dengan demikian berakhirlah
perjalanan Anda bersama AVIA TOUR. Sampai jumpa pada acara tour
lainnya dan Terima kasih. (MP)

Selamat datang di Jepang ! Setibanya Anda akan dijemput dan langsung
diajak menuju Shiga area untuk mengunjungi KARATSU TEMPLE dan
KARATSU HIKIYAMA EXHIBITION HALL merupakan acara khusus saat
musim gugur tiba. Anda juga diberikan waktu untuk berbelanja di Tosu
Premium. Bermalam di Saga / Area sekitarnya. (MS/MM)

03 SAGA – NAGASAKI

Acara hari ini diajak mengunjungi NAGASAKI PEACE PARK untuk
melihat PATUNG PERDAMAIAN, GLOVER GARDEN. Tidak ketinggalan
Anda akan diajak berbelanja menuju NAGASAKI CHINA TOWN.
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Perjalanan Anda hari ini dilanjutkan menuju Fukuoka. Anda diajak
mengunjungi DAZAIFU TENMANGU SHRINE. Tidak ketinggalan menuju
City Canal Hakata, pusat perbelanjaan ternama dan mengunjungi
FUKUOKA CASTLE RUINS. Selesai tour, Anda diantar bermalam di
Fukuoka / Area sekitarnya. (MP/MS/MM)

07 FUKUOKA – JAKARTA

Pagi ini Anda akan diajak menuju Fukushima untuk mengunjungi Azuma
Shou Fuji dan FuSHIMI Inari Shrine (Temple yang memiliki 1000
Torii). Setelah makan malam Anda akan diantar menuju hotel untuk
bermalam. (MP/MS/MM)

03 FUKUSHIMA – NIKKO

04 NIKKO – TOCHIGI – AIZU

Hari ini Anda akan diajak mengunjungi Ashikaga Flower Park, dan
melihat taman bunga yang indah ( setiap bulan memiliki jenis bunga yang
berbeda untuk berkembang). Setelah itu menuju Aizu / area sekitar untuk
bermalam. (MP/MS/MM)

05 AIZU – ZAO

Pagi ini Anda akan diajak city tour Aizu dengan mengunjungi Tsuruga
Castle dan Ouchijuku, dimana Anda dapat melihat perumahan dan
pertokoan seperti jaman Edo. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju
Zao dan melihat pemandangan indah dari Okama Crater. Setelah makan
malam Anda akan diantar menuju hotel untuk bermalam. (MP/MS/MM)

06 ZAO – MATSUSHIMA

Setelah santap pagi, Anda akan diantar menuju Yamadera, sebuah
temple yang ada di atas gunung dengan pemandangan yang indah.
Setelah itu Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Matsushima untuk
mengikuti Matsushima Cruise. Setelah makan malam Anda akan
diantar menuju hotel untuk bermalam. (MP/MS/MM)

07 MATSUSHIMA – SENDAI

Pagi ini Anda akan diajak mengunjungi Zuihoden Mausoleum dan
Aobo Castle. Kemudian menuju Sendai dan berbelanja di Mitsui
Outlet Sendai Port. Setelah makan malam, Anda akan diantar
menuju hotel untuk bermalam. (MP/MS/MM)

08 SENDAI – NARITA – JAKARTA

Hari ini Anda akan diantar menuju Airport Sendai untuk perjalanan
kembali menuju Jakarta. Dengan demikian berakhirlah perjalanan Anda
di Jepang. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama AVIA TOUR.
(MP)
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Odori Park

Japan alpine route + shibazakura

Mt. Fuji

8 DAYS | jAPAN alpine route plus shibazakura
01 JAKARTA – KANSAI

9 DAYS | JAPAN HOKKAIDO plus tokyo
01 JAKARTA – CHITOSE

Siang ini para peserta berkumpul di Bandara Soekarno-hatta untuk
penerbangan bersama menuju Chitose. Bermalam di pesawat.

02 CHITOSE – NOBORIBETSU – SAPPORO

Selamat datang di Jepang! Setibanya Anda di pulau Hokkaido, Anda akan
diantarkan menuju Noboribetsu. Anda dapat mengunjungi area bergaya
Jaman Edo yang kental, berfoto sejenak di Jigokudani (Hell Valley)
yang merupakan geyser air panas yang menyembur keatas dan tentunya
mengunjungi Kuma bokujo Bear Farm untuk melihat beruang khas
pulau Hokkaido yang terkenal. Selesai tour, bermalam menuju Sapporo /
Area sekitarnya. (MS/MM)

03 SAPPORO – NISEKO – SAPPORO

Perjalanan Anda hari ini dilanjutkan menuju Niseko Ski Resort (Tidak
termasuk perlengkapan ski) dimana Anda dapat bermain salju dan
mencoba bermain ski. Bermalam di Sapporo / Area sekitarnya.
(MP/MM)

04 SAPPORO – OTARU – LAKE TOYA

Setelah santap pagi, Anda diantarkan menuju Otaru untuk mengunjungi
Otaru Canal yang indah, mengunjungi Music Box Museum untuk melihat
berbagai jenis dan ukuran dari kotak musik, serta mengunjungi Kitaichi
Glass Museum. Tidak ketinggalan untuk berbelanja di Kitahiroshima
Outlet di Sapporo dan Anda akan diantarkan bermalam di Lake Toya /
Area sekitarnya. (MP/MS/MM)

05 LAKE TOYA – ASAHIKAWA

Hari ini Anda diajak berkeliling kota sejenak dengan mengunjungi Old
Government Building dan berfoto group sejenak di Sapporo TV Tower.
Kemudian menuju Odori Park dan melihat ikon dari kota Sapporo
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yaitu Clock Tower. Selesai city tour, menuju Asahikawa dan mengunjungi
Asahikawa Zoo yang jika Anda beruntung Anda dapat melihat penguin
yang lucu. Bermalam di Asahikawa / Area sekitarnya. (MP/MS/MM)

06 ASAHIKAWA – FURANO – SAPPORO

Acara Anda hari ini dilanjutkan menuju area Furano. Jika waktunya
tepat, Anda berkesempatan untuk mencoba Keju dan Wine khas pulau
Hokkaido. Kemudian melihat indahnya Blue Pond Aoi Ike pada musim
dingin dan Ninguru Terrace. Bermalam di Sapporo / Area sekitarnya
(MP/MS/MM)

07 SAPPORO – CHITOSE – HANEDA – TOKYO

Pagi ini Anda bersiap untuk penerbangan domestik menuju kota Tokyo.
Setibanya, Anda diberikan waktu untuk berbelanja di Ginza Area dan
beristirahat menuju hotel di Tokyo / Area sekitarnya. (MP/MS/MM)

08 TOKYO – NARITA

Acara Anda hari ini diawali dengan mengunjungi Asakusa Kannon
Temple - kuil Buddha paling terkenal di daerah Asakusa, berbelanja di
Nakamise Street dan tentunya menuju pusat perbelanjaan Shinjuku dan
Odaiba yang terkenal dengan Patung Gundam. Anda akan diantarkan
bermalam menuju Airport Narita Area / Area sekitarnya. (MP/MS/MM)

09 NARITA – JAKARTA

Pagi hari ini Anda bersiap untuk diantarkan menuju Airport Narita untuk
penerbangan kembali menuju Tanah Air. Dengan demikian berakhirlah
perjalanan Anda bersama Avia Tour, semoga membawa kesan yang manis
bagi Anda. Sampai jumpa kembali pada acara tour lainnya, Terima kasih.
(MP)

Para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno–Hatta untuk
bersama-sama melakukan penerbangan menuju Kansai. Bermalam di
pesawat.

02 KANSAI – OSAKA

Selamat datang di Jepang! sebuah negara kepulauan di Asia Timur yang
juga merupakan salah satu negara maju di kawasan Asia. Bersama
Avia tour Anda akan menikmati perjalanan yang akan membawa kesan
dan pengalaman yang tak terlupakan selama di Jepang. Setibanya,
Anda akan diajak untuk bercity tour kota Osaka dengan berfoto grup di
OSAKA CASTLE dan OSAKA TENMANGU SHRINE. Tak lupa Anda akan
berkesempatan untuk berbelanja di SHINSAIBASHI dan DOTONBORI
yang merupakan pusat perbelanjaan yang sangat terkenal di Osaka.
Setelahnya Anda akan diantar menuju hotel untuk beristirahat. Bermalam
di area Osaka atau area sekitarnya. (MS/MM)

03 OSAKA – KYOTO

Hari ini Anda akan menuju Kyoto dengan shinkansen untuk mengunjungi
KIYOMIZU TEMPLE dan FUSHIMI INARI SHRINE yang terkenal dengan
ribuan gerbang torii. Selesai tour, Anda diantarkan bermalam menuju
Gifu / Area sekitarnya. (MP/MS/MM)

04 GIFU – SHIRAKAWAGO – kanazawa

Setelah santap pagi Anda akan diajak mengunjungi desa tertua di Jepang,
yaitu SHIRAKAWAGO VILLAGE. Di desa ini Anda dapat melihat rumah
tradisional bernama Gassho-Zukuri, rumah dengan atap unik yang
melambangkan tangan orang yang sedang berdoa. Kemudian berfoto
group di KANAZAWA CASTLE dan tentunya KENROKUEN GARDEN yang
memiliki pemandangan cantik.Bermalam dia area Kanazawa / Area
sekitarnya. (MP/MS/MM)

05 kanazawa – ALPIN ROUTE – MATSUMOTO

Perjalanan Anda hari ini dilanjutkan menuju TATEYAMA – KUROBE
ALPINE ROUTE. Dari Tateyama menggunakan cable car menuju
Biodaira, kemudian dengan trolley bus melalui terowongan menuju
Alpine Plateau dari Midagahara ke Murodo. Anda dapat beristirahat

sejenak di Midagahara dan dapat berjalan kaki sekitar 15 menit untuk
melihat kawah gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi. Pejalananan
dilanjutkan dengan bus dari Murodo menuju Dikanbo melewati terongan
yang dibangun menembus gunung Tateyama. Di sini Anda akan berada
di SNOW WALL. Tembok es yang ada di sekeliling Anda. Setelah sejenak
menikmati pemandangan alam yang indah di Daikanbo, dimana cable car
selanjutnya sudah menanti Anda untuk melanjutkan perjalanan menuju
Kurobe Dum. Perjalanan menuju Dum dari Kurobe ditempuh sekitar 20
menit. Dimana Anda dapat berjalan turun untuk melihat airnya atau naik
ke atas untuk melihat pemandang, sebelum pejalanan Anda berakhir di
Okizawa. Setelah itu Anda akan diantarkan bermalam menuju Matsumoto
/ Area sekitarnya untuk bermalam. (MP/MS/MM)

06 MATSUMOTO – MT FUJI – TOKYO

Setelah santap pagi, Anda akan mengunjungi MT. FUJI yang dengan
ketinggian 3.776M menjadikannya Gunung Tertinggi di Jepang. Jika
cuaca memungkinkan, Anda akan di ajak naik sampai stasiun ke-5.
Kemudian Anda akan diantar untuk melihat SHIBAZAKURA FESTIVAL
(subject to available / jIka bunga belum bermekaran atau tidak available
saat ini, maka akan diiarahkan ke Oshino Hakkai) Selanjutnya Anda akan
diantarkan bermalam di Tokyo / Area sekitarnya. (MP/MS/MM)

07 TOKYO

Acara hari ini Anda akan diajak berkeliling kota Tokyo dengan
mengunjungi ASAKUSA KANNON TEMPLE – kuil Buddha yang terletak
di area Asakusa dan terkenal dengan Kaminarimon-nya, Anda juga
dapat membeli souvenir di NAKAMISE STREET sekaligus berfoto grup
di TOKYO SKYTREE. Kemudian melihat atau melewati Imperial Palace.
Tidak ketinggalan Anda juga akan diajak berbelanja menuju GINZA dan
ODAIBA. Bermalam di Tokyo / Area sekitarnya. (MP/MS/MM)

08 HANEDA – JAKARTA

Pagi ini Anda diantar menuju airport untuk Penerbangan kembali ke
Tanah Air dengan membawa sejuta kenangan indah. Terima kasih atas
partisipasi Anda, semoga perjalanan ini membawa kesan manis dan
sampai jumpa kembali di acara AVIA TOUR lainnya. (MP)
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Japan alpine route + shibazakura

Colombo

Maldives

Maldives

5 DAYS | ROMANTIC MALDIVES
01 JAKARTA – MALE

Para peserta berkumpul di bandara Soekarno-Hatta untuk bersamasama menuju Male, Ibukota Maldives. Setibanya di Maldives Anda akan
dijemput dan diantar ke resort dengan mengunakan speed boat.
(NO MEALS)

02 MALDIVES – FREE PROGRAM

Di pagi hari ini, Anda berdua dapat benar benar menikmati keindahan
suasana honeymoon di Maldives. Nikmati waktu Anda berdua di villa di pagi
hari dengan bersantai di hammock di depan villa Anda sambil menikmati
sinar matahari pagi di Maldives. Di setiap villa juga tersedia orange
fresh juice yang dapat Anda nikmati setiap hari. Setelah itu Anda dapat
menikmati makan pagi dengan berjalan kaki menuju KANDOOMA CAFE,
pilihlah tempat duduk di bagian outdoor untuk menikmati pemandangan
laut yang indah. Setelah makan pagi, Anda bebas melakukan kegiatan
berdua di area resort. Banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan berdua
dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh resor, seperti
berenang di main swimming pool, berjalan berkeliling pulau untuk
menikmati keindahan alam pantai atau sekedar duduk dan bersantai
sambil menikmati live music yang selalu terdengar di setiap sudut resor.
Di sore hari Anda bisa berjalan kaki menuju THE DECK untuk menikmati
sunset cocktails berdua sambil menikmati pemandangan panorama
sunset yang sangat indah. (MP/MS/MM)

03 MALDIVES – SNORKELING, AQUA SAFARI
& DOLPHIN CRUISE

Nikmati waktu-waktu Anda berdua di private villa sambil mendengarkan
alunan musik pilihan Anda dengan menggunakan iPod dock yang telah
tersedia di setiap unit villa dan menikmati makan pagi Anda di Kandooma
Cafe. Di siang hari Anda dapat mengikuti program snorkeling yang
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disediakan oleh pihak resor. Nikmati acara snorkeling berdua sambil
menikmati keindahan terumbu karang dan ikan ikan kecil di dasar laut
yang jernih (snorkeling lesson dan equipment di sediakan free oleh
pihak resor). Sore harinya Anda dapat mengikuti program dolphin cruise
selama 1 jam berlayar yang telah disediakan oleh Holiday Inn Kadooma
(tour optional). (MP/MM)

04 MALDIVES – JAKARTA

Di pagi hari yang cerah, Anda dapat kembali menikmati sarapan pagi
beserta kopi dan teh yang telah tersedia di villa Anda. Sebagai resort
bintang lima, Holiday Inn Kandooma selalu menyediakan kopi dan teh
dengan kualitas tinggi. Setelah makan pagi, di hari terakhir ini, Anda
bisa mulai berkemas dengan tenang dan rileks sambil menonton
saluran TV kabel dengan LCD TV yang tersedia di setiap kamar / Anda
juga bisa mengakses internet dengan free wi-fi yang di sediakan. Setelah
makan pagi Anda bisa menitipkan barang luggage Anda di counter hotel
karena waktu check out adalah pukul 12.00 siang. Setelah itu Anda tetap
dapat menikmati fasilitas di resor dan menikmati waktu-waktu Anda di
Maldives sambil menikmati segala keindahan alamnya. Anda juga bisa
mengunjungi gift shop untuk membeli oleh oleh untuk keluarga atau
teman. Kemudian menunggu penjemputan speed boat untuk transfer
menuju Male International Airport untuk penerbangan menuju Jakarta.
Bermalam di pesawat. (MP/MS)

05 JAKARTA

Setibanya di Jakarta, berakhirlah perjalanan Anda kali ini. Terima kasih
atas partisipasi Anda dan sampai jumpa dalam acara AVIA TOUR lainnya.

5 DAYS | E NJOY SRI LANKA plus MALDIVES
01 JAKARTA – COLOMBO

Para peserta diharapkan berkumpul di Bandara Internasional Soekarno
- Hatta untuk melakukan penerbangan menuju ke Colombo di Sri Lanka.
Setibanya di Colombo, Anda akan langsung diantar menuju ke hotel untuk
beristirahat. (MM)

02 COLOMBO – MALDIVES

Pagi ini Anda akan diantar menuju Airport untuk penerbangan ke Maladewa.
Setibanya Anda akan diajak “Male Walking City Tour”. Kemudian Anda akan
diantar menuju ke resort untuk bermalam. (MP/MS/MM)

03 MALDIVES

Acara hari ini mengajak Anda untuk berolahraga air (Water Sport), seperti
surfing, kite surfing, speed boat, dll. Setelah itu Anda akan kembali ke resort
untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

04 MALDIVES – COLOMBO

Setelah santap pagi, Anda akan menuju airport untuk penerbangan menuju
Colombo. Setibanya di Colombo, Anda akan diajak city tour dengan melewati
Buddhist Temple, Dutch Wolvendhal Church, Hindu Temple,
Town Hall, B.M.I.C.H dan CINNAMON GARDENS. Kemudian Anda akan
diajak berbelanja. (MP/MS/MM)

05 COLOMBO – JAKARTA

Hari ini Anda akan diantar menuju airport untuk penerbangan kembali ke
Tanah Air. Dengan demikian perjalanan Anda bersama AVIA TOUR telah
berakhir. Semoga membawa kesan manis. Sampai jumpa kembali di acara
tour lainnya. (MP/MS/MM)
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Fort Santiago

Sigiriya Rock Fortress

Taal Volcano

6 DAYS | T HE TASTE OF SRI LANKA
01 JAKARTA – COLOMBO

Hari ini para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno Hatta untuk berangkat menuju Colombo. Setibanya Anda dijemput dan
diantar menuju hotel untuk bermalam. (MM)

02 COLOMBO – KURUNEGALA – HABARANA

Hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Habarana melalui
Kurunegala. Kemudian Anda diantar menuju Sigiriya RocK Fortress
- konon di percaya sang Raja membangun istananya di atas batu ini dan
dihiasi sisinya dengan lukisan dinding warna warni. Selanjutnya menuju
hotel untuk bermalam. (MP/MS/MM)

03 HABARANA – KANDY

Setelah santap pagi, Anda menuju Dambulla Cave Temple, lalu
menuju Spice Garden - untuk melihat dan mengalami secara langsung
bagaimana cengkeh, lada, jahe, pala, kayu manis dan kunyit tumbuh
secara alami di area ini. Di sini juga dapat mempelajari sifat penyembuhan
dan penggunaannya. Selanjutnya anda akan diantar untuk mengunjungi
Temple of the Tooth Relic. Sore hari menikmati Cultural Show mempertunjukkan tarian tradisional Sri Lanka. (MP/MS/MM)
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04 KANDY – NUWARA ELIYA

Acara hari ini Anda akan mengunjungi Tea Plantation di Ramboda
yang merupakan salah satu tempat penghasil teh terbaik di dunia. Lalu
anda akan diajak berkeliling melewati : St.Gregory’s Lake, Race Course
Area dan Nuwara Eliya Golf Course. Bermalam di Nuwara Eliya.
(MP/MS/MM)

05 NUWARA ELIYA - COLOMBO

Hari ini Anda akan diantar menuju Colombo melewati Kitulgala yang
merupakan lokasi dari film Bridge On The River Kwai film tahun 1956 yang
memenangkan 7 piala Oscar. Selanjutnya anda akan diantar mengunjungi
St.Clair’s dan Devon Waterfalls. Tidak ketinggalan anda juga akan
mengunjungi tempat-tempat perbelanjaan di Colombo seperti : Mlesna
Tea Boutique, Cashew Nut Shop, Lanka Ceramics Centre, Odel Shop,
Barefoot, House of Fashion dan Beverly Street. Kemudian Anda akan
diantar menuju Airport untuk melakukan penerbangan kembali ke Tanah
Air. (MP/MM)

06 COLOMBO - JAKARTA

Dengan demikian berakhirlah perjalanan Anda bersama AVIA TOUR.
Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa kembali di acara
tour lainnya. (MP)

4 DAYS | MONO PHILIPPINES
01 JAKARTA – MANILA

Para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno - Hatta untuk
melakukan penerbangan menuju Manila. Setibanya Anda akan langsung
diantar berkeliling melewati : BENTENG SANTIAGO yang di bangun sejak
tahun 1663, INTRAMUROS dan THE RIZAL PARK. (MP)

02 MANILA – PAGSANJAN – MANILA

Setelah santap pagi, perjalanan Anda akan langsung di antar menuju Manila
bagian selatan, KOTA PAGSANJAN dengan bus pariwisata. Bersiaplah untuk
basah! Karena setibanya, Anda akan di ajak untuk mencoba pengalaman
baru dengan naik rakit bambu yang akan membawa Anda ke bawah air terjun
di PAGSANJAN RIVER atau Anda juga dapat hanya melihat betapa terampil
nya tukang perahu mengendalikan perahu mereka di antara bebatuan dan
air yang deras. Sore hari Anda diantar kembali menuju Manila. (MP/MS/MM)

03 MANILA – TAGAYTAY – MANILA

Hari ini Anda akan di ajak untuk menuju TAGAYTAY RIDGE dimana Anda
akan di akan berada di 2.250 ft di atas permukaan laut dan dapat menikmati
pemandangan yang memukau dengan latar belakang gunung berapi yang
terkecil dan terendah di dunia, TAAL VOLCANO. Setelah santap siang di
restaurant yang menghadap ke danau dan gunung berapi tersebut, Anda
memiliki kesempatan berbelanja di MALL OF ASIA. (MP/MS/MM)

04 MANILA – JAKARTA

Acara bebas untuk Anda sampai tiba waktunya untuk Anda diantar menuju
Airport untuk melakukan penerbangan kembali ke Tanah Air. Dengan
demikian perjalanan Anda telah berakhir bersama AVIA TOUR. Terima kasih
atas partisipasi Anda dan sampai jumpa kembali di acara tour lainnya. (MP)
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Taktsang Monastery

Amber Fort

8 DAYS | W
 ESTERN BHUTAN
01 JAKARTA – KATHMANDU

6 DAYS | G
 LORIOUS TRIANGLE INDIA plus KASHMIR

Para peserta diharapkan berkumpul di Bandara International SoekarnoHatta untuk bersama-sama melakukan penerbangan menuju
KATHMANDU yang merupakan Ibukota dan kota terbesar di Nepal.
Setibanya Anda akan diantar langsung menuju hotel untuk bermalam.

01 JAKARTA – DELHI

02 KATHMANDU – PARO – THIMPU

Berkumpul di Bandara International Soekarno - Hatta untuk bersamasama berangkat menuju DELHI. Malam hari yang sama Anda akan
diantar menuju hotel untuk bermalam.

02 DELHI – JAIPUR

Pagi ini Anda akan diajak city tour mengunjungi LOTUS TEMPLE, yang juga
dikenal Bahai Temple dan memiliki arsitektur bangunan yang menarik.
Tak ketinggalan Anda juga akan mengunjungi INDIA GATE, melewati
PRESIDENT RESIDANCE, PARLIEMENT HOUSE dan SECRETARIAT
BUILDINGS Tak ketinggalan Anda juga akan mengunjungi RAJ GHAT tempat dimana Mahatma Gandhi dimakamkan dan JAMA MASJID, yang
merupakan mesjid terbesar di India. Setelah itu diantar menuju Jaipur
untuk bermalam (MP/MS/MM)

03 JAIPUR

Setelah makan pagi Anda juga dapat menikmati pengalaman menunggang
gajah yang mendaki menuju AMER FORT yang terletak di atas bukit Setelah
itu Photo Stop di depan HAWA MAHAL - PALACE OF THE WIND, Istana
berwarna pink dengan jendela-jendela kecil tempat para wanita bangsawan
melihat pawai di jalan utama, CITY PALACE dengan arsitekturnya yang
menakjubkan, serta mengunjungi JANTAR MANTAR (ASTRONOMICAL
OBSERVATORY). (MP/MS/MM)

04 JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA

Dengan bus perjalanan dilanjutkan menuju AGRA. Dalam perjalanan
singgah sejenak di FATEHPUR SIKRIL, kota yang telah ditinggalkan yang
dulunya dibangun oleh Raja Akbar dari Dinasti Mughal dengan arsitektur
Budha, Hindu dan Islam. Di Fatehpur Sikril ini, Anda juga dapat melihat
MAHAL PALACE. Setibanya di Agra Anda akan diantar menuju hotel untuk
bermalam. (MP/MS/MM)
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05 AGRA – DELHI

Pagi hari Anda akan mengunjungi TAJ MAHAL, monumen yang terbuat
dari marmer putih dihiasi dengan batu-batu permata dan AGRA FORT.
Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju DELHI untuk makan malam
dan bermalam. (MP/MS/MM)

06 DELHI – SRINAGAR

Pagi hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Srinagar dengan
menggunakan pesawat domestik. Setibanya Anda akan menikmati
makan siang di HOUSE BOAT, dan menikmati SHIKARA RIDE di DAL
LAKE. Bermalam di House Boat. (MP/MS/MM)

07 SRINAGAR – GULMARG – SRINAGAR

Setelah santap pagi Anda akan diantar menuju GULMARG, Anda akan
menikmati keindahan pemandangan bukit dengan menggunakan
Ropeway. Setelah makan siang dan setelah itu kembali menuju Srinagar
untuk bermalam di Houseboat. (MP/MS/MM)

08 SRINAGAR – DELHI

Hari ini Anda akan mengunjungi MUGHAL GARDEN yang indah, dan
setelah makan siang Anda akan diantar kembali menuju Delhi dengan
pesawat domestik. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah
Air. (MP/MS/MM)

09 DELHI – JAKARTA

Pagi hari ini tiba di Jakarta. Dengan demikian berakhirlah acara
perjalanan ini. Terimakasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa
dalam tour selanjutnya bersama AVIA TOUR. (MP)

Hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Paro dengan
menggunakan pesawat domestik. Dalam penerbangan, Anda dapat
melihat pemandangan dari Mt. Everest, Kanchenjunga dan beberapa
puncak yang terkenal dari Pegunungan Himalaya. Setibanya di Paro
Airport, Anda akan langsung diantar menuju Thimpu, yang merupakan
ibukota dari negara Bhutan. Dalam perjalanan menuju Thimpu, Anda akan
diajak mengunjungi CHUZOM, yang merupakan pertemuan dari sungai
Thimpu dan Paro, melewati TSCHOGANG LHAKHANG (The Temple of The
Excellent Horse). Setibanya di Thimpu Anda akan mengunjungi NATIONAL
MEMORIAL STUPA. Kemudian menuju Hotel untuk beristirahat. (MP/MS/
MM)

03 THIMPU

Hari ini Anda akan mengunjungi TRASHICHHOEDZONG yang dikenal
juga sebagai (Fortress of the Glorius Religion), DORDENMA BUDDHA
STATUE - patung perunggu Buddha yang tertinggi dan terbesar di dunia.
Kemudian Anda juga akan mengunjungi SCHOOL OF ARTS AND CRAFTS.
Setelah makan siang Anda akan mengunjungi TAKIN PRESERVE untuk
melihat hewan national Bhutan. Setelah makan malam, kembali ke hotel
untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

04 THIMPU – PUNAKHA

Setelah santap pagi Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Punakha,
melewati DOCHU LA PASS - jika langit cerah Anda dapat melihat
pemandangan indah dari Pegunungan Himalaya. Kemudian dilanjutkan
menuju PUNAKHA VALEEY yang indah, Anda akan merasakan pengalaman
untuk melewati salah satu SUSPENSION BRIDGE terpanjang di Bhutan
dan mengunjungi Punakha Dzong. Anda juga akan diajak melihat CHIMI
LHAKHANG yang dikenal sebagai Fertility Temple - dibangun tahun 1499
di atas sebuah bukit oleh Divine Madman. (MP/MS/MM)

05 PUNAKHA – PARO

Setelah santap pagi, Anda akan diajak kembali menyeberangi DochuLa Pass untuk kembali menuju paro. Setelah makan siang di Paro,
Anda akan mengunjungi RINCHEN PUNG DZONG (Fortress of the Heap
of Jewels) - benteng besar yang terletak di puncak bukit di atas Sungai
Paro, Anda akan diajak menyeberangi jembatan kayu kuno. Kemudian
Anda akan diantar menuju TA DZONG, yang sekarang menjadi NATIONAL
MUSEUM. Dilanjutkan mengunjungi KYICHU MONASTERY - salah satu
kuil yang tertua di Bhutan. (MP/MS/MM)

06 PARO

Setelah makan pagi Anda menuju ke GREAT TIGER NEST (TAKTSANG) sebuah tempat suci dan kompleks Kuil Buddha yang terkenal di Bhutan
yang berlokasi di sisi tebing dari lembah Paro. Makan siang di Taktsang
Cafeteria sambil menikmati pemandangan indah. Selesai Tour Anda akan
diantar menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

07 PARO – KATHMANDU – JAKARTA

Pagi ini dengan penerbangan domestik menuju Kathmandu. Setibanya
di Kathmandu, Anda akan mangunjungi BOUDDHANATH - yang
disebut sebagai salah satu Stupa Buddha terbesar di dunia. Setelah itu
mengunjungi PATAN DURBAR Square yang terletak di pusat kota Lalitpur
di Nepal, yang merupakan salah satu dari tiga Durbar Square yang ada
di Kathmandu. Dilanjutkan menuju ke THAMEL STREET - waktu bebas
untuk Anda berbelanja sampai waktu yang ditentukan. Setelah makan
malam, Anda akan diantar menuju airport untuk penerbangan kembali
ke Tanah Air. (MP/MS/MM)

08 JAKARTA

Pagi ini tiba di tanah air. Dengan demikian berakhirlah perjalanan Anda
bersama AVIA TOUR. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis
untuk Anda. Sampai jumpa kembali di acara tour lainnya dan terima kasih
atas partisipasi Anda.
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syarat dan kondisi

Darjeeling

Berikut ini syarat dan ketentuan dalam pendaftaran product tour atau service
lainnya dari Avia Tour. Sebaiknya Anda membaca dengan jelas syarat dan kondisi
di bawah sebelum mendaftar.

PENDAFTARAN & PELUNASAN
1. Pendaftaran dengan melampirkan paspor yang masih berlaku minimal 6
bulan dan deposit Idr 5.000.000 / peserta + visa (jika ada).
2. Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan
(deposit adalah non-refundable / tidak bisa dikembalikan kepada peserta).
3. Pendaftaran atau pemesanan tempat yang dilakukan melalui telepon akan
ditunggu pembayaran depositnya atau pelunasannya beserta paspor paling
lambat 2 hari setelah tanggal pemesanan/pendaftaran.
4. Pendaftaran yang dilakukan kurang dari 15 hari sebelum tanggal
keberangkatan harus segera melunasi biaya tour.

harga tour.
4. P
 embatalan yang dilakukan dalam 5 hari kalender sebelum tanggal
keberangkatan sampai pada hari keberangkatan (no-show) akan dikenakan
biaya pembatalan sebesar 100% dari harga tour.
Biaya pembatalah di atas juga berlaku bagi peserta yang terlambat memberikan
kelengkapan persyaratan visa dari batas waktu yang telah ditentukan oleh
Avia Tour dan mengakibatkan peserta tidak dapat berangkat tepat pada
waktunya karena permohonan visanya masih diproses oleh kedutaan.

TANGGUNG JAWAB
AVIA TOUR selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan
bertanggung jawab selama perjalanan, namun sebagai pelaksana;

AVIA TOUR DAN SELURUH AGEN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB
DAN TIDAK BISA DITUNTUT ATAS
1. Kecelakaan, kerusakan, kehilangan dan keterlambatan bagasi oleh
maskapai penerbangan, hotel dan alat angkutan lainnya.
2. Kegagalan, gangguan dan keterlambatan dari pesawat udara / kereta api
/ alat angkutan lainnya yang menyebabkan kerugian waktu, tambahan
biaya pergantian hotel, transportasi udara ataupun tidak digunakannya
visa kunjungan yang telah dimiliki oleh peserta tour.
3. Segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh ‘Force Majeur’.
4. Pengembalian biaya tour, reservasi hotel, transportasi udara dan lainlain yang tidak terpakai yang disebabkan oleh ‘Force Majeur’.
5. Perubahan acara perjalanan akibat dari bencana alam, kerusuhan dan
lain sebagainya yang bersifat ’Force Majeur’.
6. Meninggalnya peserta akibat sakit yang diderita, kecelakaan dan lain-lain.
7. Dan sebab-sebab lain di luar kemampuan kami.

BIAYA TOUR TERMASUK :

14 DAYS | E ASTERN HIMALAYAS
01 JAKARTA - KOLKATA

Para Peserta diharapkan berkumpul di Bandara Internasional Soekarno
- Hatta untuk bersama-sama melakukan penerbangan menuju Kolkata.
Setibanya, Anda akan diantar langsung menuju hotel untuk beristirahat. (MM)

02 KOLKATA – BAGDOGRA – DARJEELING

Setelah santap pagi Anda akan diantar menuju Bagdogra dengan
menggunakan pesawat domestik. Tiba di kota Bagdogra Anda akan langsung
diantar menuju stasiun bukit terkenal di dunia, Darjeeling. Berada pada
ketinggian 2134m, Darjeeling berlatar belakang puncak Himalaya besar
Kanchenjunga (puncak tertinggi ke-3 di dunia pada ketinggian 8586m) dan
dianggap sebagai ‘Queen of East India’. (MP/MS/MM)

03 DARJEELING

Pagi ini anda akan diajak ke Tiger Hill (2585m) untuk melihat matahari
terbit dan panorama puncak gunung salju berlatar pegunungan Himalaya
dan Ghoom Monastery. Kemudian Anda akan mengunjungi Himalayan
Zoological Park, kebun binatang ini berfungsi sebagai pusat
penangkaran macan tutul salju dan panda merah. (MP/MS/MM)

04 DARJEELING – GANGTOK

Hari ini Anda akan menuju Gangtok yang merupakan ibukota dari Sikkim.
Dalam perjalanan Anda akan mengunjungi Himalayan Mountaineering
Institute dan Tibetan Refugee Center. Kemudian melewati Tista River dan
mengunjungi Rumtek Monastery. (MP/MS/MM)

05 GANGTOK – TSOMGO LAKE – GANGTOK

Acara hari ini mengajak Anda untuk melewati Tsomgo Lake yang merupakan
danau yang berasal dari salju yang mencair dari pegunungan sekitarnya.
Kemudian kembali ke Gangtok untuk bermalam. (MP/MS/MM)

06 GANGTOK – SILIGURI

Dengan bus perjalanan Anda akan dilanjutkan menuju Siliguri dan Anda akan
diajak berorientasi kota Siliguri. (MP/MS/MM)

07 SILIGURI – PHUENSHOLING – THIMPHU

Setelah santap pagi, Anda akan diantar menuju Thimphu melewati
Phuensholing untuk menyebrangi perbatasan dan masuk ke Bhutan. Di
perjalanan Anda akan melewati hutan pegunungan dengan desa tradisional.
Sesampainya di Thimpu Anda akan diantar menuju hotel. (MP/MS/MM)

08 THIMPHU – PARO

Perjalanan hari ini meliputi : melihat Anim Dratshang (Old Nunnery),
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National Library, Paper Factory dan National Memorial Chorten. Sore hari
Anda berangkat menuju Paro sebuah kawasan dengan lembah paling indah
di Bhutan. (MP/MS/MM)

09 PARO

Hari ini Anda akan diajak mengunjungi : Museum National (Ta Dzong),
Paro Dzong, dan Kyichu Temple yang merupakan candi tertua dan paling
indah di Bhutan. Setelah makan siang Anda akan menuju Taktsang Monastery
(Tiger nest) dan Taktsang Pelphug. (MP/MS/MM)

10 PARO – KATHMANDU

Setelah santap pagi Anda akan menuju Kathmandu dengan menggunakan
bus wisata. Tiba di Kathmandu Anda akan diantar menuju hotel untuk
beristirahat sejenak. Setelah itu Anda akan mengunjungi Swoyambhunath
Stupa yang di kenal juga dengan candi monyet. Lalu menuju Patan, yang
merupakan tiga kota tertua dan terbesar di lembah Kathmandu. Disini Anda
akan melihat proses pembuatan karpet Tibet di Tibetan Carpet Factory.
(MP/MS/MM)

11 KATHMANDU – POKHARA

Pagi ini kami akan mengantar Anda menuju Pokhara. Setibanya Anda
diantar menuju Hotel untuk beristirahat. Pada malam hari Anda memiliki
acara bebas. (MP/MS/MM)

12 POKHARA

Hari ini Anda akan boating di Fewa Lake selama 1 jam. Selama boating
Anda dapat menikmati panorama Himalaya yang indah seperti (Fishtail)
Machhapuchare, Annapurna, Dhaulagiri Himal. Anda juga dapat berbelanja
di pinggir danau. Setelah itu Anda akan mengunjungi Davis Falls yang
sekitarnya terdapat Tibetan refugee camp dimana perdagangan barter masih
diberlakukan. Kemudian akan mengunjungi Vindhebasini Temple serta Seti
George untuk berbelanja. (MP/MS/MM)

13 POKHARA – KATHMANDU

Setelah santap pagi Anda akan kembali menuju Kathmandu dengan
menggunakan bus wisata. Sore hari acara bebas dan dapat Anda gunakan
untuk berbelanja. (MP/MS/MM)

14 KATHMANDU – JAKARTA

Acara bebas hingga waktunya Anda akan diantar ke Airport untuk penerbangan
kembali ke Tanah Air Semoga perjalanan ini membawa kesan manis untuk
Anda. Sampai jumpa kembali di acara tour lainnya bersama AVIA TOUR,
terima kasih atas partisipasi Anda. (MP)

1. Tiket pesawat udara p.p kelas ekonomi (non-endorsable, non-refundable
dan non-reroutable berdasarkan group fare atau harga promosi lainnya).
2. Airport tax internasional.
3. Penginapan di hotel-hotel bertaraf internasional berdasarkan 2 (dua) orang
dalam satu kamar.
4. Acara tour dan transportasi dalam bentuk rombongan beserta semua tiket
masuk, sesuai acara perjalanan yang tercantum.
5. Makan sesuai dengan keterangan yang tercantum di dalam acara
perjalanan. (MP – Makan Pagi; MS – Makan Siang; MM – Makan Malam)
6. Bagasi cuma-cuma maksimum 1 potong dengan berat maksimum 20 kg
atau sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan yang dipakai dan 1
handbag kecil untuk dibawa ke dalam kabin pesawat.
7. Satu buah tas cantik bagi setiap peserta.
8. Tour leader dari AVIA TOUR.

AVIA TOUR DAN SELURUH AGEN-AGEN BERHAK
1. Membatalkan tanggal keberangkatan apabila jumlah peserta kurang dari
16 peserta dewasa.
2. Meminta peserta tour untuk keluar dari rombongan apabila peserta tour
yang bersangkutan mencoba membuat kerusuhan, mengacaukan acara
tour, meminta dengan paksa dan memberikan informasi yang tidak benar
mengenai acara tour dan lain-lain.
3. Mengganti hotel-hotel yang akan digunakan ke hotel-hotel lain yang
setaraf di kota terdekat apabila dalam periode tour di kota-kota yang
dikunjungi sedang berlangsung pameran/konferensi atau hotel yang
ditawarkan sedang penuh.
4. Mengubah acara perjalanan (diputar) berdasarkan kondisi tiap-tiap
penerbangan dan hotel di masing-masing kota/negara.
5. Menunda tanggal keberangkatan yang dikarenakan oleh masalah
’overbook’ maskapai penerbangan.

BIAYA TOUR TIDAK TERMASUK :
1. Biaya pembuatan dokumen perjalanan seperti: paspor, visa, entry permit
dan lain-lain.
2. Pengeluaran pribadi selama perjalanan seperti : telepon, room service,
laundry, mini bar, tambahan makanan dan minuman serta pengeluaran
lainnya.
3. Tour tambahan (optional tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan.
4. Hotel tambahan / up grade hotel dari yang sudah di atur dalam perjalanan
5. Asuransi perjalanan
6. Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 20 kg).
7. Biaya bea masuk bagi barang yang dikenakan bea masuk oleh bea cukai
di Jakarta /negara-negara yang dikunjungi.
8. Biaya single supplement bagi peserta yang menempati 1 kamar sendiri.
9. Tips untuk pelayan restoran, porter di hotel dan airport yang dituju.
10. Tips untuk lokal guide, pengemudi lokal dan tour leader
11.PPN 1%

PERUBAHAN & PERPANJANGAN
1. Deviasi diperbolehkan minimal 1 bulan sebelum tanggal keberangkatan
atau sebelum tiket dikeluarkan dan biaya yang timbul akan dibebankan
kepada peserta.
2. Dapat dilakukan apabila jumlah peserta yang berangkat dan yang pulang
telah memenuhi kuota dari ketentuan maskapai penerbangan.
2. P
 ihak AVIA TOUR akan mengusahakan tetapi tidak menjamin konfirmasi
pesawat, hotel dan sebagainya bila peserta menghendaki perubahan atau
perpanjangan (deviasi) dari jadwal paket tour semula.
4. Apabila perubahan & perpanjangan / deviasi / penambahan / penyimpangan
rute perjalanan telah disetujui, akan dikenakan biaya sesuai dengan
ketentuan maskapai penerbangan dan tidak dapat kembali ke jadwal semula.
5. Apabila permintaan deviasi tidak dapat disetujui oleh pihak maskapai
penerbangan, maka peserta akan kembali ke jadwal semula.
6. T
 idak ada pengembalian untuk peserta yang deviasi dengan acara
mempersingkat jadwal paket tour.
7. T
 iket pesawat udara yang tidak terpakai tidak dapat diuangkan kembali
(non-refundable).

PEMBATALAN
1. Pembatalan yang dilakukan setelah pendaftaran sampai dengan 30 hari
kalender sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan
sebesar Idr 5.000.000 / peserta.
2. Pembatalan yang dilakukan antara 29 sampai 15 hari kalender sebelum
tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 50% dari
harga tour.
3. Pembatalan yang dilakukan antara 14 sampai 6 hari kalender sebelum
tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 75% dari

VISA

Setiap kedutaan/konsulat mempunyai perbedaan ketentuan dalam hal
persyaratan data penunjang serta lamanya pembuatan visa, namun kami dapat
membantu Anda dalam proses permohonan pembuatan visa (kecuali untuk
negara-negara tertentu Anda harus mengajukannya sendiri), namun AVIA TOUR
tidak bertanggung jawab atas biaya-biaya tambahan maupun pengembalian
uang dari biaya-biaya tour jika ternyata peserta tersebut mengalami deportasi
atau penolakan dan wewenang imigrasi dengan alasan apapun, termasuk
yang disebabkan oleh dokumen perjalanan yang tidak memenuhi syarat,
karantina, peraturan-peraturan keimigrasian, hukum-hukum atau kebutuhankebutuhan yang dapat menyebabkan gangguan/perusakan terhadap manusia
dan benda-benda. SESUAI DENGAN KETENTUAN DARI KEDUTAAN, MAKA
BIAYA VISA TETAP HARUS DIBAYARKAN WALAUPUN VISA DITOLAK.

PERMINTAAN KHUSUS
Jika ada permintaan khusus seperti menu makanan (vegetarian, diet dan lainlain), kamar yang bersebelahan/saling berhubungan, kursi tempat duduk di
pesawat dan lain lain, harap memberitahukan ke pihak kami pada saat pemesanan
tur (reservasi) karena permintaan khusus tersebut membutuhkan waktu
untuk konfirmasi/ketersediaannya dari pihak hotel/penerbangan/restoran.

CATATAN
AVIA TOUR dan agen-agennya dapat sewaktu-waktu mengubah/menyesuaikan
acara tour dan hotel dengan keadaan setempat, baik susunan maupun
urutannya.
- DENGAN MEMBAYAR DEPOSIT BIAYA TOUR, ANDA DIANGGAP TELAH
MEMAHAMI DAN MENERIMA KONDISI DI ATAS.
- DENGAN MELANJUTKAN DAN MELAKUKAN RESERVASI SERTA
PEMBAYARAN DEPOSIT, MAKA ANDA DIANGGAP TELAH MEMAHAMI DAN
MENERIMA KONDISI DI ATAS INI.
- SYARAT & KONDISI TOUR SELENGKAPNYA BERLAKU SESUAI DENGAN
YANG TERTERA DI DALAM BROSUR PRORAM TOUR AVIA / WEBSITE.
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