
 
 
 
 
 

 
6D5N CONSORTIUM HUADONG DISNEYLAND by SJ 

(Hangzhou – Suzhou – Shanghai - Disneyland) 
DEP DATE : 31MAR | 7,14, 21*, 28APR | 5,12,19,26MAY | 

2,9,16,23JUN 
 

Hari 1 (D) 
JAKARTA – HANGZHOU | SJ3184 CGK HGH 0910 1615  

Hari ini bersama-sama berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan penerbangan 
menuju Hangzhou. Setibanya, Anda akan diajak makan malam, lalu diantar menuju hotel untuk 
beristirahat. 
Hotel : Holiday Inn Express / Liang An International atau setara 
 

Hari 2 (B,L,D) 
HANGZHOU – SUZHOU 
Setelah makan pagi, Anda akan diajak ke kota Suzhou dan akan mengunjungi HanShan Temple, 
yang terkenal di kota ini dengan sebutan Temple Gunung Dingin yang dibangun pada dinasti Tang. 

Lalu, mengunjungi pabrik kain Sutra Suzhou dan Jinji Lake.  
Hotel : JiuYi Holiday Hotel / Vienna International atau setara 
 

Hari 3 (B,L,D) 
SUZHOU – SHANGHAI  
Pagi hari ini Anda akan beranjak menuju kota Shanghai, kota metropolitan pusat ekonomi China. 
Di kota ini, Anda akan diajak mengunjungi Nanjing Road, tempat di mana Anda bisa berbelanja. 
Setelah itu, Anda berfoto dengan pemandangan Oriental TV Tower.  

Hotel : Holiday Inn Express / Vienna International atau setara 

 
Hari 4 (B) 
SHANGHAI DISNEYLAND 
Hari ini Anda diajak bermain dan bergembira di DISNEYLAND THEME PARK (termasuk ticket), 
dimana terdapat beberapa kawasan seperti Main Street USA, Fantasyland, Adventureland dan 
Tomorrowland, Toy Story Land, Mystic Point, Grizzly Gluch yang menyajikan bermacam 

permainan yang menarik dengan teknologi yang canggih dan juga pertunjukan kembang api 
sebelum Kembali ke hotel untuk beristirahat. 
 
Hari 5 (B,L,D) 
SHANGHAI – HANGZHOU 
Acara hari ini Anda akan dilanjutkan ke YuYuan Garden, taman yang merupakan sebuah taman 

kuno yang berdiri di pusat kota Shanghai seluas 20.000sqm dengan arsitektur dan bangunan yang 
bernuansa oriental.Setelah itu Anda akan kembali ke kota Hangzhou untuk beristirahat 
Hotel : Holiday Inn Express / Liang An International atau setara 
 

Hari 6 (B,L) 
HANGZHOU – JAKARTA | SJ3185 1755 2310 
Setelah santap pagi, Anda akan diantar untuk menikmati indahnya West Lake yang terkenal 
dengan cerita legenda Ular Putih. Lalu, perjalanan dilanjutkan ke Flower Harbour Park with 
Golden Fish, taman yang paling terkenal di area West Lake. Setelah itu mengunjungi Yue Wang 
Temple yang terkenal dengan cerita Jendral Yue Fei dan Longjing Tea Village, perkebunan teh di 

kota Hangzhou. Selesai acara hari ini, Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan Kembali ke 
Jakarta. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis untuk Anda. Sampai jumpa kembali di 
acara tour lainnya. Terima kasih. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: 
* Acara tour dapat dilaksanakan jika kedutaan China di Jakarta sudah menerima pengurusan visa 
tourist. 
* Masuk China masih memerlukan Antigen test 1x24jam sebelum keberangkatan (per 1MAR23). 
* Chartered flight, regulasi tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti peraturan dari pemerintah. 

 
Biaya Tour per Orang* 

Departure Date 
Adult/Child Twin 

Share 
IDR 

Child Extra 
Bed 
IDR 

Child No Bed 
IDR 

Infant (0-2y.o) 
IDR 

Single Supp 
IDR 

Mar : 31 
Apr : 7,14 12.990.000 12.990.000 12.990.000 5.000.000 2.000.000 

Apr : 28 
May : 5,12,19,26 
Jun : 2,9,16,23 

13.390.000 13.390.000 13.390.000 5.000.000 2.000.000 

Apr : 21 14.390.000 14.390.000 14.390.000 5.500.000 2.200.000 

* Acara perjalanan, Harga Tour / Visa / Apt Tax & YQ serta flight detail dapat berubah sewaktu-waktu 
tanpa pemberitahuan lebih lanjut.  

Harga Termasuk : 
1. Sriwijaya Charter flight ticket pesawat udara p.p. kelas ekonomi, non-endorsable, non-refundable & 

non-reroutable berdasarkan harga group/promosi. 
2. Airport tax International, fuel surcharge, dan tax lainnya (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. (B–Makan Pagi; 

L–Makan Siang; D–Makan Malam). 
5. Berat maksimum sebesar 20 kg 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. Asuransi perjalanan Group ( usia tertanggung maksimal 69 tahun )  
7. Ada kunjungan ke toko wajib pemerintah 

- Suzhou : Sutra 
- Shanghai : Jade, Herb 
- Hangzhou : Tea 

8. Tour Leader dari Indonesia. 
 
Harga Tidak Termasuk : 

1. Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, China Visa, entry permit, dll. 

2. Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service, laundry, mini bar, tambahan makanan dan 
minuman serta pengeluaran lainnya. 

3. Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 20 kg), Biaya bea masuk yang dikenakan 
oleh duane di Jakarta maupun di negara yang dikunjungi. 

4. Biaya Single Supplement bagi peserta yang menempati 1 kamar sendiri. 
5. Travelling bag. 
6. Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan (harga perkiraan). 

- Hangzhou Song Dynasti Show : RMB 300 /PAX 
- Shanghai Huang Pu River Cruise : RMB 180 /PAX 

7. Tips untuk Tour Leader, Lokal Guide & Driver USD 36/pax 
8. Biaya PCR (Swab) / Antigent Test sebelum keberangkatan (apabila diperlukan) 
9. Hotel Karantina di Jakarta (apabila diperlukan). 
10. PPN 1.1%. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ketentuan mengenai Biaya & Pelaksanaan Tour : 

 Harga berdasarkan 20 Peserta Dewasa + 1 Tour Leader.  
 Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat berubah 

sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan. 
 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. 

 Pelunasan tidak dapat menunggu kepastian visa diterima atau tidak. 
 Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang tercantum 

dibagian harga tersebut di atas. 
 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. 

 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. 

 Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan 
dikenakan  biaya pembatalan, sbb : 
- Setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable) 
- 30 - 15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour 
- 14 - 07 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour 
- 06 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour 
 

Dengan membayar uang tanda jadi / uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah 
memahami dan menerima syarat & kondisi di atas. Syarat & Kondisi Tour selengkapnya berlaku 
sesuai dengan yang tertera di dalam brosur program tour / website. 

Pembayaran Tour : 

1. Tanda jadi sambil menunggu keputusan Visa Tourist China dibuka IDR 3.000.000/orang. Jika visa 

tourist China masih belum dapat diproses maka uang tanda jadi akan dikembalikan full.  

2. Biaya Visa China akan diinformasikan lebih lanjut. 

3. Jika tamu yang mengundurkan diri dengan kondisi Visa China sudah bisa diproses, uang tanda jadi 
hangus. 

4. Pelunasan paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan : pembayaran 100% dari biaya tour. 
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