
 
 

 

 

 

 

 

 

Hari 01 : JAKARTA – SHENZHEN       (NO MEAL) 

Malam hari berkumpul di bandara Soekarno – Hatta untuk berangkat menuju kota Shenzhen 

dengan menggunakan China Southern Airlines. 

 

Hari 02 : SHENZHEN      (MS/MM)   CZ8354 CGK SZX 00.20 06.40 

Tiba di kota Shenzhen, Anda akan diajak untuk city tour mengunjungi Holland Flower Town. Lalu, 

Anda akan diantar ke Gangkeng Ke Little Town, yang merupakan kampung Hakka dan 

berbelanja di Lowu Mall. 

Hotel : Century Plaza Hotel / CAA Holy Sun / setaraf 

 

Hari 03 : SHENZHEN – FOSHAN      (MP/MS/MM) 

Hari ini Anda akan diajak mengunjungi Lotus Park, taman di mana Anda bisa mendaki dan 

melihat pemandangan kota Shenzhen dari atas bukit. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke kota 

FOSHAN dengan menggunakan bus. Setibanya, Anda akan diajak mengunjungi Fengjian Water 

Town (tidak termasuk kapal). Setelah itu, Anda akan melihat kota tua Lingnan Xintiandi Ancient 

Town untuk berswafoto. Toko Wajib : Jade & Herbal Shop 

Hotel : Nanhai Holiday Inn Express / Vienna City Plaza Shop / setaraf 

 

Hari 04: FOSHAN – GUANGZHOU (MP/MS/MM) 

Setelah makan pagi, Anda akan diajak mengunjungi Wong Fei Hung Memorial & IP Man 

Memorial. Kemudian menuju Guangzhou dengan bis. Tiba di Guangzhou photo stop di depan 

Guangzhou Tower, Sun Yat Sen Memorial Hall dan diberikan waktu berbelanja di Beijing Road.  

Hotel : Landmark International Hotel Science City / Rosedale Hotel / setaraf 

 

Hari 05 : GUANGZHOU - QINGYUAN    (MP/MS/MM) 

Pagi ini Anda akan menuju kota QINGYUAN dengan menggunakan bus dan setibanya langsung 

diajak mengunjungi Spanish Town, European Street dan Merlin Lake Ferris Wheel yg merupakan 

ikon baru dari kota Qingyuan ( Tutup setiap Senin ). Setelah itu mengunjungi Huangteng Canyon. 

Dimana Anda dapat menikmati pemandangan Tianmen Hanging Gallery - Glass Bridge 

( termasuk shuttle bus ) 

Hotel : Holiday Inn Express / Meiling Hotel / setaraf 

 

Hari 06 : QINGYUAN – SHENZHEN – JAKARTA  (MP/MS)  CZ8353 SZX CGK 19.15 23.20 
Acara hari ini Anda akan diantar kembali ke SHENZHEN, mengunjungi Dongmen Market. 

Kemudian setelah tiba waktunya anda akan diantar menuju Airport untuk penerbangan kembali 

ke Indonesia. Toko Wajib : Latex & Bamboo 

 
NOTE: Acara Perjalanan dapat berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 



 
BIAYA (IDR) & KONDISI  

DEPARTURE DATE 
ADULT/CHILD 

TWIN & EXTRA BED 

CHILD 

NO BED 
INFANT SGL SUPP 

04, 14, 18, 28 Feb 

24 Mar 
6.990.000 6.790.000 3.500.000 1.500.000 

 

 

BIAYA TERMASUK : 

1. Ticket pesawat udara p.p. kelas ekonomi (non-endorsable, non-refundable & 

non-reroutable berdasarkan harga group / promosi). 

2. Airport tax International (dapat berubah sewaktu waktu). 

3. Penginapan di hotel berdasarkan minimum 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 20kg 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. TERMASUK 4X KUNJUNGAN TOKO WAJIB SELAMA TOUR BERLANGSUNG (Jade, Herbal, Latex, 

Bamboo) 

8. Asuransi Perjalanan GROUP (usia tertanggung maximal dibawah 70 tahun). 

 

BIAYA TIDAK TERMASUK : 

1. Asuransi Perjalanan Individu, 

2. Tips untuk Lokal Guide, Tour Leader & Pengemudi IDR 480.000 /pax (dibayarkan di Jakarta) 

3. Visa China Single Entry, Proses biasa IDR 650.000 /pax 

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%. 

 

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 4.000.000 + Biaya Visa (jika ada). 

3. Pelunasan tidak dapat menunggu kepastian visa diterima atau tidak. 

4. Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat 

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

5. 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. 



 
6. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang 

tercantum di bagian harga tersebut di atas. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Pelunasan biaya tour paling lambat 24 hari sebelum tanggal keberangkatan. 

10. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan. 

11. 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 

12. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah 

memahami dan menerima syarat & kondisi di atas.  

 

 


