15 HARI MEXICO MARIA GUADALUPE – ACAPULCO – SAN FRANSISCO – LOS ANGELES
03 – 17 Juni 2016
HARGA TOUR
USD 4.775,- / Peserta
(Minimal 20 Peserta)

D1 : MEDAN – KUALA LUMPUR – TAIPEI – LOS ANGELES
Rombongan diharapkan sudah berkumpul di Bandara Kuala Namu 3 jam sebelum keberangkatan ke Kuala
Lumpur untuk transit ke Taipei sebelum menuju ke Los Angeles. Malam hari tiba di Los Angeles di tanggal
yang sama.

D2 : LOS ANGELES – MEXICO CITY (Terbang) (B, D)
HARGA TERMASUK
 Tiket
pesawat,
meals,
penginapan/ hotel, city tour dan
tiket masuk tempat wisata sesuai
itinerary.
 Tiket Pesawat Los Angeles Mexico
 Tipping Guide.

HARGA TIDAK TERMASUK
 Optional Tour.
 Biaya
pengeluaran
pribadi
seperti : laundfry, mini bar, telp,
dan lain-lain.
 Visa Amerika USD 160,-

SYARAT PENDAFTARAN
 Deposit USD 1.000/Pax dengan
pelunasan
2
minggu
keberangkatan.
 Memberikan fotocopy paspor
dengan masa berlaku minimal 08
bulan dari keberangkatan.

SYARAT VISA
 Passport baru (minimal 6 bulan
ke atas) + paspor lama.
 Mengisi formulir yang sudah
ditandatangani.
 Fotocopy KTP, kartu keluarga,
kartu pelajar/ surat keterangan
sekolah asli, akte lahir, surat
ganti nama (jika ada), akte nikah.
 Fotocopy SIUP/ Surat Referensi
Kerja.
 2 lembar surat sponsor (kop
surat + cap).
 Rekening tabungan 3 bulan
terakhir dengan saldo minimal
50 juta/ orang dan dilegalisir.
Minimal transaksi 2 minggu
terakhir.
 Referensi Bank asli ditujukan
kepada
Schengen
Embassy
(harus ada nama nasabah &
account).
 2 lembar pas foto 3,5 x 4,5 jarak
telinga kanan ke kiri 1,6 – 2 cm
latar belakang putih berwarna
zoom 80%.
 Konfirmasi hotel, print out ticket
dan itinerary.

Setelah makan pagi di hotel, menuju Bandara untuk melanjutkan penerbangan menuju Mexico dengan local
flight. Rombongan diperkirakan akan tiba di Mexico sore hari. Kita akan berorientasi tour sejenak di kota
Mexico dan makan malam di hotel.

D3 : MEXICO CITY – TEOTIHUACAN PYRAMIDS – GUADALUPE SHRINE – MEXICO CITY
(B, L, D)
Pagi ini menuju Guadalupe Shrine, selama di perjalanan kita akan singgah di Plaza de las Tres Culturas untuk
melihat bangunan bersejarah dengan 3 kebudayaan yakni; Aztec, Spanish dan Contemporary Mexican.
Setelah tiba di Guadalupe kita akan langsung berziarah ke Bukit Tepayak (Shrine of Guadalupe), tempat
dimana Bunda Maria pertama kali menampakkan diri kepada Juan Diego pada tahun 1531. Disana kita juga
akan mengunjungi Basilika Guadalupe yang baru untuk melihat gambar dari wajah Bunda Maria yang
terdapat pada jubah Juan Diego. Kemudian tour dilanjutkan ke Basilica Tulpetlac yaitu tempat Juan
Bernardino (paman dari Juan Diego) mengalami mujizat penyembuhan. Siang harinya menuju Teotihuacan
salah satu tempat situs Arkeologi yang menakjubkan di dunia, disana kita akan melihat Piramida yang
terkenal bekas peninggalan suku Indian Aztec. Sore hari kita akan kembali ke Mexico city untuk bermalam.

D4 : MEXICO – ACAPULCO (B, L, D)
Hari ini kita akan menuju Acapulco, kota yang terkenal dengan keindahan pantainya. Artis-artis Hollywood
juga sering bermain di pantai ini pada saat berlibur. Anda dapat menikmati keindahan pantai dan melihat
Cliff Drivers show atau terjun tebing di La Quebrada.

D5 : ACAPULCO – MEXICO CITY – SAN FRANSISCO (B, L, D)
Pagi ini meninggalkan Acapulco dan menuju Mexico city Airport untuk melanjutkan penerbangan menuju
San Fransisco. Tiba di San Fransisco sore hari kita akan langsung makan malam kemudian menuju hotel
untuk beristirahat.

D6 : SAN FRANSISCO CITY TOUR (B, L, D)
Setelah santap pagi di hotel kita akan diajak city tour di kota San Fransico mengunjungi China Town,
Fisherman’s Wharf, Foto stop di Golden Gate (Lambang kota San Fransisco), Twin Peaks untuk melihat kota
San Fransisco dari atas kemudian melewati Civic Center dan St. Mary’s Cathedral. Sore harinya kita akan
kembali ke hotel untuk beristirahat.

D7 : SAN FRANSISCO – MONTEREY – ANAHEIM (B, L, D)
Hari ini kita akan menuju kota Anaheim dengan melalui Monterey Bay untuk berorientasi tour ke 17 Miles
Drives melihat keindahan pemandangan di Pacific Ocean. Sore hari tiba di kota Anaheim yang merupakan
daerah Resort Disneyland California. Bermalam di Anaheim.

D8 : ANAHEIM – SAN DIEGO – ANAHEIM (B, L, D)
Hari ini full day city tour mengunjungi Sea World di San Diego yang dibangun tahun 1964 dan kota tua San
Diego. Kita dapat menyaksikan atraksi menarik dan lucu dari hewan-hewan laut.

D9 : ANAHEIM – DISNEYLAND (B, L, D)
Sehari penuh Anda diajak untuk mengunjungi Disneyland, yang terkenal dengan atraksi-atraksi menarik
seperti Haunted Mansion, Star tour, Indiana Jones Ride, Honey I Shrunk the Audience, Space Mountain, dan
lain-lain.

D10 : ANAHEIM – PALM SPRINGS – LAS VEGAS (B, L, D)
Setelah makan pagi di hotel kita akan langsung menuju Las Vegas dengan melewati Palm Springs, dimana
anda akan diberi waktu untuk berbelanja di Desert Hill dan Cabazon Premium Outlet. Setelah berbelanja,
kita langsung menuju Las Vegas. Anda dapat menikmati keindahan malam di kota Las Vegas yang dihiasi oleh
lampu-lampu hotel casino di sepanjang jalan Las Vegas Strip.

D11 : LAS VEGAS (B, L, D)
Hari ini acara bebas di Las Vegas seharian penuh yang dapat anda gunakan untuk berjalan – jalan sendiri di
Las Vegas Boulevard, berbelanja ataupun mencoba permainan di Kasino. Anda juga dapat mengikut Optional
tour ke Grand Canyon National Park yang termasuk dalam keajaiban dunia.

D12 : LAS VEGAS – ONTARIO MILLS – LOS ANGELES (B, L, D)
Meninggalkan kota Las Vegas dan menuju Los Angeles, dalam perjalanan kita akan singgah di Ontario Mills
untuk berbelanja. Setibanya di Los Angeles kita akan makan malam di restoran dan diantar ke hotel untuk
beristirahat.

D13 : LOS ANGELES – TAIPEI (B, L, D)
NB :
 Perjalanan dapat berubah
sewaktu-waktu
demi
kenyamanan peserta tanpa
pemberitahuan
terlebih
dahulu.
 Harga
dapat
berubah
sewaktu-waktu
tanpa
pemberitahuan
terlebih
dahulu.

Pagi hari anda diajak city tour di kota Los Angeles mengunjungi / melewati ; Hollywood area seperti Kodak
Theatre (tempat pemberian Piala Oscar yang diadakan setiao tahun), Mann’s Chinese Theatre, Walk of Fame
(tempat dimana terdapat banyak cap telapak tangan bintang film terkenal Hollywood), melewati Rodeo
Drive dan Sunset Boulevard serta pemukiman mewah Beverly Hills. Setelah makan malam di restoran kita
akan diantar ke bandara untuk kembali ke Tanah Air via Taipei.

D14 : MELEWATI INTERNATIONAL DATELINE
*Pesawat akan tiba di Jakarta di hari berikutnya.

D15 : MEDAN
Tiba di tanah air. Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga perjalanan ziarah kali ini membawa berkat
untuk anda dan keluarga.

OKDO Tour & Travel Service Jl. Setia Budi No. 275-B, Medan 20139

Phone : 061 – 8201449 Fax : 061 – 8201464 www.okdotours.co.id

