




Keanggotaan Klub Liburan Diamond
• Keanggotaan 30 tahun
• Liburan dua minggu setiap tahun
 • Semua kamar yang ditawarkan adalah Kamar Standar
• Hunian untuk dua hingga empat orang 
• Total 60 minggu (420 malam)

Keanggotaan Klub Liburan Platinum
• Keanggotaan 30 tahun
• Liburan satu minggu setiap tahun
• Semua kamar yang ditawarkan adalah Kamar Standar
• Hunian untuk dua hingga empat orang 
• Total 30 minggu (210 malam)

Keanggotaan Klub Liburan Gold
• Keanggotaan 30 tahun
• Liburan satu minggu setiap dua tahun
• Semua kamar yang ditawarkan adalah Kamar Standar
• Hunian untuk dua hingga empat orang 
• Total 15 minggu (105 malam)

Keanggotaan QVI Club

Di QVI Club, hasrat dan motivasi yang selalu menjadi pendorong adalah membantu anggota kami untuk 
mengungkap dunia pilihan perjalanan yang menakjubkan. QVI Club membuka pintu bagi Anda untuk 
menjelajahi dunia dan mengalami keelokan beragam budaya, tradisi dan cara hidup - dengan harga yang 
sangat terjangkau.

Dengan QVI Club, dapatkan kepuasan yang tidak ternilai sebagai bagian dari klub keanggotaan liburan. 
Kami menawarkan serangkaian pilihan produk liburan yang meliputi keanggotaan liburan hingga 30 tahun, 
akses ke XchangeWorld dengan daftar lebih dari 2.000 resor di seluruh dunia, serta paket liburan khusus. 
Semua produk kami bertujuan untuk mempersembahkan kenangan perjalanan yang tak terlupakan bagi 
Anda dari berbagai resor selama masa keanggotaan Anda. Anda dapat memilih untuk membuat liburan 
Anda penuh petualangan atau sesantai yang Anda inginkan. QVI Club dapat mewujudkannya tanpa Anda 
perlu cemas. Memang beginilah seharusnya keanggotaan liburan: kesenangan, fleksibilitas, nilai jangka 
panjang, serta peluang untuk benar-benar menjelajahi dunia!

Apa yang Anda dapatkan?

• Liburan hebat hingga 30 tahun dengan harga saat ini
• Kepemilikan keanggotaan dapat dialihkan ke anak, cucu dan orang-orang terkasih
• Opsi untuk membagi atau meminjamkan keanggotaan liburan Anda pada keluarga, teman dan rekan
• Pilihan eksklusif QVI Club Home Resort dan Limited Collection Resort
• Keanggotaan eksklusif di XchangeWorld yang akan membawa Anda ke berbagai tujuan menarik

Keanggotaan Klub Liburan Silver
• Keanggotaan 10 tahun
• Liburan satu minggu setiap dua tahun
• Minggu keenam dapat digunakan di tahun 

mana pun selama masa keanggotaan
• Semua kamar yang ditawarkan adalah  

Kamar Standar
• Hunian untuk dua hingga empat orang 
• Total 6 minggu (42 malam)

Keanggotaan Klub Liburan Bronze
• Keanggotaan 5 tahun
• Liburan satu minggu setiap dua tahun
• Semua kamar yang ditawarkan adalah Kamar 

Standar
• Hunian untuk dua hingga empat orang 
• Total 3 minggu (21 malam)





Home Resorts



Di tengah kota tua Kaleic̨i di Antalya, terletak 
Doğan Hotel yang bersejarah dan memikat yang 
telah direnovasi dengan saksama dalam gaya Turki 
tradisional. Lebih dari 40 kamar tamu tersebar 
di empat bangunan rendah yang berpusat di 
teras untuk bersantap luar ruang yang dipenuhi 
bunga dan kolam renang yang bermandikan 
cahaya matahari. Suasana ini menawarkan oase 
untuk bersantai, menikmati kopi khas Turki, dan 
menikmati suasana resor yang nyaman dan intim.

Di dalam kamar-kamar Doğan yang nyaman – 
ditata dalam nuansa warna burgundi dan kayu 
yang menenangkan, serta karpet Anatolia yang 
kaya warna – akomodasi yang nyaman disediakan 
bagi Anda. Hanya berjarak 100 meter dari resor ini 
terletak tepi laut dengan beragam restoran, kafe, 
toko serta pantai terpencil. Saat Anda melewatkan 
hari dengan berjalan-jalan di sepanjang jalanan 
kecil yang mengelilingi berbagai toko yang unik, 
bangunan bersejarah, rumah dan pasar, Anda 
sesekali akan melewati sisa-sisa benteng yang 
dahulu mengelilingi kota tua ini.

 
BANDARA TERDEKAT
Bandara Antalya
Waktu tempuh: 30 menit
Alat transportasi: Mobil

FASILITAS KAMAR
• Penyejuk Udara
• TV satelit
• Brankas
• Pengering rambut
• Telepon

FASILITAS HOTEL
• Teras untuk bersantap di luar ruangan
• Restoran
• Kolam renang
• Jacuzzi
• Keamanan 24 jam

Mermerli Banyo Sok
No 5, Kelic̨i 07100
Antalya, Turki
Telp: +90 242 247 46 54

Doğan Hotel
Antalya, Turki



Prana Resorts & Spa menawarkan kesempatan 
unik untuk merasakan pemulihan diri yang 
menyeluruh di tengah perpaduan yang 
menyegarkan antara alam yang memesona, 
akomodasi bernuansa Thailand nan elok serta 
hidangan vegetarian yang sehat. 

Dikelilingi oleh perairan biru kehijauan dan 
pemandangan laut yang memukau; bermalas-
malasan di tepi kolam renang yang menghadap 
pantai; mencari tempat teduh di bawah pohon 
kamboja untuk membaca dan bersantai; serta 
didampingi oleh staf yang penuh perhatian yang 
memastikan semua kebutuhan Anda terpenuhi 
- semuanya ini membuat menginap di Prana 
merupakan liburan tropis yang sempurna.

TRANSPORTASI KE HOTEL
Dari: Bandara Internasional Samui
Jarak: 5 km
Waktu tempuh: 10 menit
Alat transportasi: Mobil

FASILITAS KAMAR
• Unit Pemandangan Taman dengan balkon / teras 
• Penyejuk Udara
• Brankas
• Mini bar
• Pengering rambut

FASILITAS HOTEL
• Restoran Amala
• Bar koktail
• Kolam renang
• Akses internet
• Keamanan

16/8, 16/13-26 Moo 4, Bophut, Koh Samui
Suratthani 84320, Thailand
Telp: +66 7724 6362 Faks: +66 7724 6369
Situs web: www.pranaresorts.com

Prana Resorts & Spa
Koh Samui, Thailand



Grand Tower Inn yang terletak di pusat kota 
menawarkan kamar yang lapang dan bisa 
mengakomodasi hingga empat orang dengan 
nyaman, sehingga Anda tidak perlu berdesakan. 
Setiap unit terdiri atas satu kamar tidur, ruang 
keluarga, ruang makan, kamar mandi dan  
dapur mini.

Begitu Anda meninggalkan hotel, Bangkok 
menanti. Sebagai permulaan, kunjungilah Pasar 
Chatuchak, yang dapat ditempuh hanya dalam 
waktu beberapa menit dari hotel. Pasar ini 
dikenal luas di kalangan penduduk setempat 
maupun wisatawan dan merupakan surga bagi 
penggemar belanja serta pemburu diskon. 
Tempat ini adalah lapangan umum terbuka di 
Paholyothin Road dan terdiri atas ratusan kios 
yang menjual hampir semua barang yang ada 
di dunia - mulai dari kerajinan khas Thailand, 
pakaian, aksesori bahkan hewan peliharaan!

402 Soi Rewadee, Rama VI Road
Bangkok, Thailand
Telp: +66 2618 6699

Grand Tower Inn
Bangkok, Thailand

TRANSPORTASI KE HOTEL
Dari: Suvarnabhumi Airport
Jarak: 40 km
Waktu tempuh: 60 menit
Alat transportasi: Mobil

Dari: Sky Train
Jarak: 2 km
Waktu tempuh: 5 menit
Alat transportasi: Mobil

FASILITAS KAMAR
• Penyejuk Udara
• TV dengan film-film yang dapat diputar di dalam kamar
• Telepon sambungan langsung internasional
• Sistem kotak pesan suara
• Mini bar
• Surat kabar harian

FASILITAS HOTEL
• 1 restoran
• 2 bar
• Kolam renang luar ruang
• Sauna
• Ruang pijat pribadi
• Pusat bisnis



Setiap apartemen satu kamar tidur di Patong 
Tower Condominium dilengkapi dengan fasilitas 
dapur mini, ruang makan dan ruang keluarga 
yang nyaman yang dapat menampung hingga 
empat orang. Ini adalah rumah kedua Anda, 
sangat tepat untuk liburan keluarga, dengan 
semua kenyamanan dan kemudahan rumah, 
bahkan di saat berlibur. 

Kondominium ini terletak di Phuket, pusat 
dilakukannya semua aktivitas. Pantai Patong 
khususnya, menawarkan serangkaian aktivitas 
tamasya, belanja dan olahraga air, termasuk 
ski air, menyelam, bersnorkel dan paralayang. 
Terdapat aktivitas bagi seluruh anggota keluarga 
tanpa perlu bepergian terlalu jauh dari apartemen 
liburan Anda.

TRANSPORTASI KE HOTEL
Dari: Phuket International Airport
Jarak: 55 km
Waktu tempuh: 40 menit
Alat transportasi: Mobil

FASILITAS KAMAR
• Penyejuk Udara
• Brankas
• TV Kabel
• Kopi / microwave / lemari pendingin
• Balkon
• Telepon

FASILITAS HOTEL
• Keamanan
• Layanan tur

110/19-20 Thaveewong Road, Patong Beach
Phuket, 83150, Thailand
Telp: +66 7634 6233

Patong Tower Condominium
Phuket, Thailand



Berlokasi di Sea Point, Cape Town, The 
Centurion All Suite Hotel terletak tidak jauh dari 
pusat keramaian, pertokoan dan restoran, dan 
hanya beberapa langkah dari tepi pantai dan 
Promenade.

Setiap suite yang lapang dilengkapi dengan ruang 
santai, area kerja dan dapur. Interiornya modern 
dan dilengkapi dengan perabot berkualitas tinggi. 
Terdapat pilihan apartemen satu kamar tidur dan 
dua kamar tidur.

Terletak di tengah-tengah keramaian Sea Point, 
The Centurion menyediakan akses mudah 
menuju V&A Waterfront dan Pusat Kota yang 
populer, tempat berbagai toko dan restoran 
yang luar biasa siap memuaskan Anda. 
Kedekatan hotel dengan Samudra Atlantis 
yang berwarna biru dengan pantai-pantainya 
yang memikat serta begitu banyak keindahan 
alam lainnya, menjadikan lokasi ini ideal untuk 
menjelajahi the Cape.

TRANSPORTASI KE HOTEL
Dari: Bandara Internasional Cape Town
Jarak: 14 km
Waktu tempuh: 20 mnt
Alat transportasi: Mobil

FASILITAS KAMAR
• Ranjang dobel
• Ruang santai dengan sofa ranjang
• Dapur yang dilengkapi dengan oven 

microwave dan kompor
• Televisi

FASILITAS HOTEL
• Kolam renang
• Brankas
• Keamanan 24 jam
• Antar jemput bandara
• Parkir aman di lokasi

Corner Main & Frere Road
Sea Point
Alamat Surat Menyurat:
P.O. Box 27594
Rhine Road 8050

The Centurion All Suite Hotel
Cape Town, South Africa



QVI Club Limited Collection Resorts

QVI Club mempersembahkan Limited Collection 
Resorts, sekumpulan properti terpilih yang tersedia 
untuk pemesanan selama jangka waktu satu atau 
dua tahun, memberikan lebih banyak pilihan bagi 
anggota dari daftar resor kami di seluruh dunia 
yang terus bertambah.

Kini Anda bahkan mempunyai lebih banyak pilihan 
dengan Keanggotaan QVI Club dengan biaya 
pemakaian yang sama seperti pemesanan QVI 
Club Home Resort!

Untuk informasi lebih lanjut mengenai daftar 
terbaru Limited Collection Resorts, kunjungi  
www.qviclub.com/limitedcollection.html



Limited Collection Resorts Sorotan

Citadines Sukhumvit 8, Bangkok, Thailand
Terletak di salah satu area pemukiman di pusat kota namun 
tenang, Citadines Sukhumvit 8 Bangkok menempatkan Anda 
di jantung aktivitas kota. Lokasi yang strategis dengan akses 
mudah ke stasiun skytrain BTS Nana, dekat dengan pusat 
perbelanjaan dan pasar, dikelilingi oleh berbagai restoran 
kosmopolitan, klub malam, area hiburan, kafe yang gaya dan 
taman, hunian berlayanan yang bergaya ini sangat strategis 
bagi semua wisatawan yang ingin menjelajahi kota Bangkok 
yang eksotis.

Citin Garden Resort, Pattaya, Thailand
Terletak di South Pattaya Road, Citin Garden Resort berada tak jauh dari pusat kota Pattaya, area yang 
dikelilingi oleh beragam pusat hiburan dan perbelanjaan seperti Central Festival Pattaya, Royal Garden 
Plaza, Museum Ripley’s Believe It or Not, Walking Street dan masih banyak lagi. Semua ini dapat 
dengan mudah dijangkau dalam beberapa menit saja melalui layanan antar jemput tuk-tuk gratis Citin 
Garden Resort.



Impiana KLCC Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia
Hotel mewah kelas bisnis berlantai 15 ini terletak tepat di jantung kota, di antara markah tanah terkemuka 
serta berada di area bisnis, belanja dan hiburan yang meriah di kota tersebut. Perhatian pada detail yang 
diberikan oleh hotel ini tercermin dalam interior yang dirancang dengan saksama dan ditujukan untuk 
mengabadikan keanggunan, kesederhanaan dan kenyamanan modern saat ini. Perhatian yang mendetail 
pada kualitas ini juga menyampaikan kehangatan dan keramahan yang sungguh mewakili mereknya.

Tuscana Champions Gate, Orlando, Florida
Tuscana Champions Gate Resort terletak di pusat 
Golf Community Champions Gate utama Orlando, 
Florida, dan lokasinya strategis untuk perjalanan 
singkat ke Clearwater atau Daytona, dan pantai 
timur serta barat, yang hanya berjarak 60 mil.

Tuscana Champions Gate Resort sangat sesuai 
untuk seluruh keluarga. Anda akan mendapatkan 
yang terbaik dari kedua dunia - menikmati 
suasana sekitar yang damai dan tenang, dan juga 
melewatkan waktu menjelajahi seluruh atraksi 
di Orlando - Disney World, Sea World, Aquatica, 
Universal Studio, Islands of Adventure, Busch 
Garden, Kennedy Space Center dan Disney’s World 
of Sports, ditambah berbagai outlet belanja dan 
mall yang menarik. Di penghujung hari, saat Anda 
kembali ke Tuscana, Anda akan berada di tempat 
yang tepat untuk memulihkan kembali tenaga 
Anda. Bersantai di tepi kolam renang, menikmati 
minuman yang menyegarkan di Tuscana Tavern 
Bar, menonton film atau sekadar berjalan-jalan di 
sekitar halaman pribadi Tuscana.



Mengenai XchangeWorld

XchangeWorld adalah jaringan pertukaran liburan internasional yang 
memiliki kemitraan langsung dengan berbagai klub, properti dan 
resor berkualitas yang telah dipilih dengan saksama – eksklusif untuk 
anggota QVI Club.

Apa yang membuat XchangeWorld berbeda dari perusahaan 
pertukaran liburan lainnya?

1) Tidak dikenakan biaya keanggotaan tahunan!

2) Biaya Xchange yang sama* per minggu yaitu 8 hari / 7 malam 
di seluruh dunia. Biaya Xchange dan Biaya Pemakaian kami 
termasuk yang terendah di antara klub liburan dan jaringan 
pertukaran global terkemuka, jadi Anda dijamin diuntungkan 
dengan harga yang Anda bayar!

3) Bagi hak pemakaian satu minggu Anda menjadi menginap 3 
malam atau 4 malam! Beberapa resor tertentu memperkenankan 
menginap dengan Pembagian Pekan*, di hari biasa maupun akhir 
pekan, sehingga Anda dapat merencanakan liburan dengan lebih 
fleksibel. 

4) XchangeWorld Xtra – manfaat yang memberikan pada Anda 
keuntungan tambahan untuk membeli liburan ekstra dengan 
harga terendah! Ini adalah minggu liburan ekstra di berbagai 
tujuan wisata di seluruh dunia, ditawarkan dengan harga 
kompetitif bagi semua anggota QVI Club yang membayar penuh. 
Semua anggota QVI Club berhak menikmati manfaat baru ini di 
luar hak keanggotaan tahunan mereka tanpa Biaya Xchange atau 
Biaya Pemakaian tambahan! 

5) XchangeWorld menawarkan ketersediaan di berbagai hotel dan 
resor dengan potongan harga yang besar dan anggota dapat 
membeli sebanyak yang mereka inginkan. Selain itu, Anda bahkan 
dapat berbagi XchangeWorld dengan keluarga, teman dan orang 
terkasih Anda hanya dengan mendapatkan Sertifikat Tamu.*

*Biaya Xchange sebesar USD 118, Biaya Pembagian Pekan sebesar USD 
78, dan Biaya Sertifikat Tamu sebesar USD 50 dapat berubah tanpa 
pemberitahuan sebelumnya.



Sunset Beach Club, Fethiye, Turki
Sunset Beach Club terletak strategis di Pantai Calis, yang 
terkenal akan pemandangan matahari terbenamnya 
yang elok. Fethiye, kota pasar yang sibuk dengan bazar 
tradisional, marina, dan restorannya yang memikat dapat 
dengan mudah dijangkau dengan taksi air atau minibus 
setempat (dolmus). Resor ini menawarkan akomodasi 
yang memukau dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, 
termasuk lima kolam renang, Pusat Kebugaran Atlantis, 
sauna, mandi ala Turki (hamam), area bermain anak dan 
pusat olahraga air.

Xclusive Hotel Apartments, Dubai, Uni Emirat Arab
Apartemen yang elok ini terletak di pusat kota yang bersejarah di area 
Bur Dubai, hanya 20 menit dari bandara, dekat dengan Dubai Creek 
yang terkenal, dan dapat dicapai dengan berjalan kaki sejenak dari 
pusat perbelanjaan, pasar Arab tradisional serta restoran. Menginaplah 
di Xclusive Hotel Apartments untuk menikmati kebebasan tempat 
liburan mewah pribadi Anda, dilengkapi dengan semua fasilitas dan 
layanan yang Anda harapkan dari hotel berbintang.

XchangeWorld Resorts Sorotan



Exclusive Boutique Collection

XchangeWorld mempersembahkan Anda kategori resor 
baru bagi mereka yang menginginkan pengalaman 
liburan yang lebih istimewa dan intim. Exclusive Boutique 
Collection menampilkan resor elegan yang lebih kecil 
yang terfokus pada layanan prima dan terbaik serta privasi 
maksimal. Sangat sempurna untuk liburan romantis atau 
merayakan hari jadi, semua resor yang dirancang indah ini 
berada di sejumlah lokasi terelok dan paling diinginkan di 
seluruh dunia.

Berlaku Biaya Xchange Premium bagi Exclusive Boutique 
Collection, mulai dari USD 129* untuk menginap selama 
4 hari / 3 malam.

*Biaya Xchange Premium dapat berubah tanpa pemberitahuan 
sebelumnya



The River House, Balapitiya, Sri Lanka
Bertempat di danau yang terletak di lahan tropis nan asri seluas 
tujuh hektar, vila mewah / hotel butik dengan lima suite ini 
menjanjikan suasana pribadi, tenang dan intim. Tak diragukan lagi ini 
merupakan salah satu properti terindah di Sri Lanka, menampilkan 
ukiran asli dari kayu, batu dan semen terpoles, memadukan dengan 
apik kenyamanan kontemporer dan kemegahan antik. Setiap suite 
dilengkapi taman pribadi atau teras, dengan bak berendam atau 
kolam renang dalam / luar ruang. Di luar, taman yang tenang, teras 
yang damai dan diterangi matahari serta kolam yang berkilauan 
mengundang Anda.

Resor Exclusive Boutique Collection Sorotan

Tamarind Hill, Galle, Sri Lanka
Bangunan abad ke-19 yang luas ini telah direnovasi dengan 
saksama untuk menjaga detail yang rumit dan gaya era kolonialnya. 
Terletak di bukit seluas tiga hektar dengan halaman besar, beranda 
yang disinari matahari, kolam renang, dan taman tropis, Tamarind 
Hill hanya memiliki 10 kamar dan dua suite, menawarkan 
kenyamanan maksimal, desain penuh gaya dan fasilitas modern, 
disandingkan dengan pesona masa lampau. Sebuah resor eksklusif 
yang sempurna untuk liburan mewah.



Prana Resorts & Spa, Koh Samui, Thailand

Saya bisa mengatakan, dengan sejujurnya, bahwa Prana 
sungguh merupakan resor bulan madu yang luar biasa!
Ini pertama kalinya kami datang ke sana. Pemandangan 
memukau menyambut kami saat kami memasuki area 
penerimaan tamu resor. Rasanya seperti masuk ke dalam 
poster! Warna airnya sangat memikat, dengan nuansa 
biru dan hijau mengitari pulau. Tempat ini bagaikan surga 
di bumi.

Ini adalah resor butik yang hebat, dengan pulau-pulau 
yang elok di sekitarnya dikitari air berwarna zamrud, dan 
berkilauan di bawah sinar matahari. Semua kamar dengan 
Pemandangan Taman luar biasa karena seluruhnya 
didesain dengan indah, terletak di tengah kehijauan 
tropis, dengan suasana yang nyaman. Kolam renang 
yang terawat baik sungguh indah, dan kami menikmati 
spa, yang menawarkan layanan yang membuat rileks 
dengan harga terjangkau! Secara keseluruhan, ini adalah 
properti yang terpisah, tenang, berpemandangan indah 
dan penuh perhatian.

Restoran Amala adalah tempat andalan di resor ini. 
Sarapannya sungguh luar biasa! Hidangannya sangat enak 
dan layanannya sangat pribadi. Di malam hari, rasanya 
sangat menakjubkan duduk di luar mendengarkan suara 
ombak. Para anggota staf Prana sangat ramah, selalu 
tersenyum dan bersedia untuk berupaya keras dalam 
membantu kami saat diperlukan. 

Kami merindukan Koh Samui dan berencana untuk 
berkunjung kembali. Kami sangat menikmati masa 
menginap kami di Prana dan akan merekomendasikannya 
pada siapa pun yang mencari resor bulan madu, atau 
liburan yang santai, tenang dan mewah di Koh Samui.

- Dhanraj Desale & Shruti Desale
Uni Emirat Arab

Pengalaman Tak Terlupakan

Palace of the Golden Horses, KL, Malaysia

Membawa orang tua dan keluarga saya berkunjung 
ke Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, di mana kami 
menginap di Palace of the Golden Horses sungguh 
merupakan pengalaman yang luar biasa. Hotel yang 
besar dan luas dengan eksterior mewah ini merupakan 
salah satu properti termegah di kota ini.

Kamar kami menyajikan pemandangan danau yang 
memisahkan Palace of the Golden Horses dari Mines 
Resort, sementara kamar orang tua saya menghadap 
ke tiga air terjun yang indah dengan tanaman lebat di 
sekitarnya. Mereka terbangun di pagi hari mendengar 
suara kicauan burung yang merdu dan suara gemericik 
air yang menenangkan. 

Terdapat perjalanan feri khusus yang dinikmati oleh 
kami semua. Putri saya sangat menyukai taman tematis 
airnya. Palace ini juga mempunyai lapangan golf pribadi, 
jadi dengan semua fasilitas untuk bersantai dan hiburan 
yang tersedia, Anda bisa menikmati liburan yang santai di 
‘istana’ tanpa perlu meninggalkan tempat ini!

Hotel ini bahkan dilengkapi restoran India yang 
menyajikan hidangan lezat dengan harga yang sangat 
terjangkau.

Kami semua berterima kasih pada QVI Club karena telah 
menawarkan liburan impian dengan harga yang sangat 
murah tanpa mengurangi kualitasnya!

- Preeti Parvatker, India



Merencanakan Liburan QVI Club Anda

Cara memesan dengan QVI Club
• Kirimkan email atau telepon Customer Experience 

Ambassador QVI Club kami untuk memeriksa resor mana 
yang tersedia, seawal mungkin. Untuk daftar lengkap 
nomor kontak, silakan lihat sampul belakang.

• Periksa resor yang tersedia di situs web XchangeWorld di 
bawah Ketersediaan Online, Check-In Terjamin, atau daftar 
XchangeWorld Xtra di www.xchangeworld.com

• Tentukan resor dan tanggal pilihan Anda dari daftar opsi 
yang tersedia.

• Bayar Biaya Pemakaian* dan Biaya Xchange* untuk 
mengonfirmasi pesanan Anda, bila Anda belum 
melakukannya.

* Untuk pemesanan QVI Club Home Resort, hanya dikenakan Biaya 
Pemakaian. Untuk pemesanan XchangeWorld Resort, berlaku Biaya 
Pemakaian dan Biaya Xchange.

Tips Bermanfaat
• Rencanakan tanggal perjalanan yang fleksibel.
• Jangan takut untuk menjelajahi tujuan wisata alternatif.

Panduan Pemesanan 

Panduan Biaya Anggota

Biaya Pemakaian USD 200
Semua pemesanan Home Resort, Limited Collection dan 
XchangeWorld serta Exclusive Boutique Collection
(untuk menginap 1 minggu atau 7 malam)

Biaya Xchange USD 118 Pemesanan XchangeWorld
(untuk menginap 1 minggu atau 7 malam)

Biaya Xchange Pembagian 
Pekan USD 78 Pemesanan pembagian pekan* XchangeWorld 

(untuk menginap 3 malam atau 4 malam)

Biaya Xchange Premium 
Exclusive Boutique
Collection

Mulai dari
USD 129

Pemesanan Exclusive Boutique Collection 
(untuk menginap 4 hari / 3 malam)

Biaya Sertifikat Tamu USD 50 Untuk berbagi manfaat keanggotaan Anda dengan keluarga dan teman

*Hanya berlaku di resor tertentu. 

Biaya Pemakaian adalah biaya yang dibayar setiap tahun oleh anggota, dan digunakan sebagai biaya perawatan 
dan perbaikan Home Resort. Biaya Pemakaian dikenakan per minggu, per unit, per tahun, dan bila tidak dibayar, akan 
menyebabkan hak penggunaan minggu dalam tahun tersebut menjadi tidak dapat digunakan.

Biaya Xchange dibutuhkan untuk penggunaan resor mana pun dari platform pertukaran liburan XchangeWorld.

Pada resor yang memperbolehkan hak pemakaian minggu dibagi menjadi masa menginap 3 malam dan 4 malam, 
Biaya Pembagian Minggu berlaku bagi kedua masa menginap.

Biaya Xchange Premium dikenakan untuk setiap resor yang termasuk dalam Exclusive Boutique Collection, yang 
merupakan bagian dari XchangeWorld.

Untuk menghadiahkan hak liburan Anda kepada orang lain, Biaya Sertifikat Tamu akan dikenakan pada anggota.

• Pertimbangkan musim sepi untuk perjalanan berlibur 
Anda.

• Rencanakan liburan Anda berdasarkan tempat yang 
tersedia (BUKAN atas permintaan) melalui Ketersediaan 
Online, Check-In Terjamin, dan daftar XchangeWorld 
Xtra.

Panduan pemesanan
• Keanggotaan QVI Club dan produk-produknya ditujukan 

untuk perjalanan berlibur dan bukan untuk perjalanan 
bisnis atau perjalanan di kota-kota saja.

• Pemesanan QVI Club Home Resorts dan resor yang 
berhubungan dengannya tergantung pada ketersediaan 
dan bukan untuk tanggal perjalanan khusus atau 
perjalanan pada masa puncak liburan saja.

• Pemesanan harus dilakukan di muka; pemesanan 
mendadak tidak diterima.

• Tujuan wisata tergantung pada ketersediaan dan bukan 
untuk perjalanan dengan tujuan khusus saja.

• Untuk pengaturan penerbangan, antar jemput dan tur 
lokal, silakan kunjungi  www.bonvo.com

Bagan berikut menunjukkan Panduan Biaya yang berlaku mulai 1 Okt 2011:



QNET INDEPENDENT REPRESENTATIVE

Name

IR Number

Phone

Email

Q Lifestyle (S) Pte Ltd
15 Hoe Chiang Road
#08-01/02/03 Tower Fifteen 
Singapura 089316
Telp:  +65 6491 0900
Faks: +65 6491 0899

Merencanakan liburan Anda? Hubungi
Customer Experience Ambassador kami di:

Internasional:
Telp: +603 7949 8288 (semua bahasa; saluran terbuka 24/7)

Nomor telepon bebas pulsa:
Hong Kong  800 933 691
India  000 800 600 1144
 000 800 100 7022
Indonesia  001 803 601923
Malaysia  1800 88 0983
Filipina  1800 160 10053
Arab Saudi 800 860 1806
Singapura  800 601 1425
Swedia  0207 95050
Taiwan  00801 601347
Thailand  1800 060 102
Turki  90 212 414 1780
U.E.A  8000 600 212
AS  866 578 6077

Kantor Singapura:
Telp:  +65 6491 0900
Faks: +65 6491 0899
Email: customercare@qviclub.com

Kantor India:
Telp:  +91 22 6139 9500
Faks: +91 22 2640 6117
Pertanyaan: customercare@vanamala-india.com

www.qviclub.com atau www.xchangeworld.com

Untuk mendapatkan semua kabar dan informasi terbaru dari 
QVI Club, XchangeWorld dan Q-breaks, silakan kunjungi
www.qlstyle.com/enavigator

 Temukan kami di Facebook: QVI Club – Official

QNet Ltd
47/F Bank of China Tower
1 Garden Road
Central, Hong Kong
Telp:  +852 2263 9000
Faks: +852 2802 0981
Email: network.support@qnet.net

Pusat Kontak Multi Bahasa NSG 24/7 
+603 7949 8288

www.qnet.net

Hak Cipta © QNet Ltd / 2012. Seluruh hak dilindungi undang-undang.

Hak cipta dan/atau hak kekayaan intelektual lainnya dari semua 
rancangan, gambar, logo, citra, foto, teks, nama dagang merek dagang, 
dll., dalam publikasi ini dilindungi undang-undang. Dilarang keras 
melakukan reproduksi, transmisi, atau modifikasi pada bagian mana pun 
dari isi publikasi ini.

Edisi Bahasa Indonesia


