6D5N PANORAMIC KUNMING
DALI LIJIANG
DEP. FEB-MAR’20
By Singapore Airlines – Scoot
D1
JAKARTA – SINGAPORE
953 CGK SIN 08.25 – 11.10

SQ

SINGAPORE – KUNMING
TR 160 SIN KMG 14.00 – 17.45
Pagi hari para peserta harap berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan menuju
Kunming melalui Singapore. Setibanya di Kunming, Anda akan diantar untuk santap malam,
kemudian menuju hotel untuk beristirahat. (MM) Hotel : Wei Long Hotel atau setaraf
D2
KUNMING – DALI
BY BUS
Setelah sarapan pagi, melanjutkan perjalanan menuju kota Dali, sebuah kota yang dijuluki
“Switzerland on the East”. Setibanya di Dali, Anda akan diajak mengunjungi ERHAI LAKE, Anda bisa
menikmati pemandangan indah kota Dali yang dikelilingi oleh pegunungan dengan menggunakan
kapal kecil. Kemudian dilanjutkan mengunjungi DALI ANCIENT TOWN (tidak termasuk battery
bus) dimana terdapat satu jalan yang dikenal sebagai FOREIGNER STREET - waktu bebas untuk
Anda
berbelanja.
(MP/MS/MM)
Hotel
:
N
Hotel
atau
setaraf
D3
DALI – LIJIANG
BY BUS
Pagi ini saatnya Anda mengunjungi CHANG HILL dengan cable car, Anda bisa melihat
pemandangan indah lembah, gunung dan air terjun disini. Kemudian Anda akan diajak photo stop
dengan background DALI THREE PAGODA. Dilanjutkan mengunjungi XIZHOU BAI NATIONALITY
VILLAGE untuk menyaksikan ETHNIC PERFORMANCE. Setelah itu melanjutkan perjalanan menuju
Lijiang. Setibanya di Lijiang, Anda akan diantar menuju Lijiang Old Town yang indah.
(MP/MS/MM) Hotel : Yunan Aviation Sightseeing Hotel atau setaraf
D4
LIJIANG – CHUXIONG
BY BUS
Acara tour hari ini saatnya Anda mengunjungi JADE DRAGON SNOW MOUNTAIN yang merupakan
pegunungan dengan salju abadi menggunakan cable car (SPRUCE MEADOW LEVEL). Disana Anda
juga akan diajak menyaksikan pertunjukan dari Lijiang yang terkenal yaitu IMPRESSION LIJIANG
SHOW dengan latar belakang pegununungan yang indah. Kemudian melanjutkan perjalanan
menuju kota Chuxiong dimana orang Yi (Yi Ren) adalah kelompok minoritas terbesar yang memiliki
keberadaan paling bersejarah di kota ini pada masanya, maka itu Anda akan diajak untuk melihat
Yi Ren Old Town yang cantik. (MP/MS/MM) Hotel : Yun Hua Hotel atau setaraf
D5
CHUXIONG – KUNMING
BY BUS
Pagi ini kembali ke Kota Kunming. Anda akan diajak mengunjungi STONE FOREST (HUTAN BATU)
yang begitu unik dan merupakan salah satu UNESCO WORLD HERITAGE. Sebelum diantar ke hotel,
Anda akan diajak santap malam bersama. (MP/MS/MM) Hotel : Wei Long Hotel atau setaraf
D6

KUNMING – SINGAPORE
TR 163 KMG SIN 13.05 – 17.20
SINGAPORE – JAKARTA
SQ 968 SIN CGK 22.40 – 23.25
Pada waktu yang ditentukan, Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke Tanah Air.
Demikianlah perjalanan Anda bersama Trijaya Tour. Terima kasih atas partisipasi Anda dan semoga
bertemu kembali dalam acara perjalanan lainnya. (MP)

NOTE: Acara Perjalanan dapat berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
** HARGA BERDASARKAN MINIMAL 20 PESERTA DEWASA **

BIAYA & KONDISI
UPDATE 14 DEC'19

Departure
Date

Adult Twin/
Adult Triple Share/
Child Twin/Extra Bed

Child
No Bed

Visa China

Single Supp

18 Feb

IDR 12.890.000

IDR 12.390.000

EXCLUDE

IDR 2.400.000

10 Mar

IDR 12.390.000

IDR 11.890.000

EXCLUDE

IDR 2.400.000

BIAYA TERMASUK :
1. Ticket pesawat udara p.p. kelas ekonomi (non-endorsable, non-refundable & nonreroutable berdasarkan harga group / promosi). Tidak bisa deviasi.
2. Airport tax International ( dapat berubah sewaktu – waktu)
3. Penginapan di hotel berdasarkan 2 (dua) orang dalam 1 kamar (twin sharing).
4. Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum dalam acara perjalanan. (MP –
Makan Pagi; MS – Makan Siang; MM – Makan Malam).
5. Berat maksimum sebesar 30kg untuk 1 bagasi atau sesuai dengan peraturan maskapai
penerbangan yang digunakan; dan berat maksimum 7 kg untuk 1 handbag kecil untuk
dibawa ke kabin pesawat atau sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan yang
digunakan.
6. Tour Leader berpengalaman dari Indonesia.
7. TIDAK ADA KUNJUNGAN TOKO WAJIB SELAMA TOUR. Tapi Local Guide akan berjualan
snack & makanan khas Yunnan di dalam bus.
8. Asuransi Perjalanan GROUP dengan Zurich (usia tertanggung maksimal 65 tahun).
BIAYA TIDAK TERMASUK :
1. Asuransi perjalanan individu
2. Tips untuk Lokal Guide, Tour Leader & Pengemudi IDR 530.000/pax (dibayarkan di jakarta)
3. Visa China FIT
4. Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, entry permit, dll.
5. Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service, laundry, mini bar, tambahan makanan
dan minuman serta pengeluaran lainnya.
6. Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan.
7. Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 20 kg), Biaya bea masuk yang
dikenakan oleh duane di Jakarta maupun di negara yang dikunjungi.
8. Biaya Single Supplement.
9. Tips untuk Pelayan restoran, dan Porter (jika ada) di Hotel dan Bandara.
10.
Traveling Bag bagi setiap peserta.
11.
PPN 1%
12.
Optional Tour
* Impression Yunnan Show (Kunming) : RMB 300/pax

TERM & CONDITION
1. HARGA BERDASARAKAN MINIMAL 20 PESERTA DEWASA + 01 TOUR LEADER
2. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per
peserta IDR 7.000.000 + Biaya Visa (jika ada).
3. Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat
berubah sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan.
4. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan
dokumen sesuai jadwal dan ketentuan dari pihak Kedutaan, dan biaya visa tetap harus
dilunasi walaupun visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan.
5. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang
tercantum di bagian harga tersebut di atas.
6. Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan
hotel di masing-masing kota / negara. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang
dikunjungi sedang berlangsung pameran / konferensi, atau hotel yang ditawarkan sedang
penuh, maka akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat.
7. Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan,
gangguan, keterlambatan sarana angkutan/transportasi, bencana alam dll) yang dapat
memengaruhi acara tour akan dirubah dan bersifat non-refundable (tidak dapat
dikembalikan). Dan Biaya Tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang
disebabkan oleh Force Majeur.
8. Pelunasan biaya tour paling lambat 24 hari sebelum tanggal keberangkatan.
9. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
10.
Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal
keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan, sbb :
1. setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable)
2. 33 - 18 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour
3. 17 - 09 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour
4. 08 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour
11.
Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah
memahami dan menerima syarat & kondisi di atas.

