
 

Konsorsium YOUR HOLIDAY 

10D8N CHINA SILK ROAD+MT. RAINBOW 
BY CA 

Dep Mar - Jun 2020  
 

DAY 01: JAKARTA – BEIJING      CA 978 CGK – PEK 22.45 – 06.55+1 

Pada hari yang telah ditentukan para peserta harap berkumpul di Bandara Soekarno Hatta 
untuk penerbangan menuju Urumqi dengan transit di Beijing. Bermalam di pesawat. 

 

DAY 02: BEIJING – URUMQI      CA 1901 PEK -  URC 09.15 – 13.40 
Penerbangan lanjutan menuju kota Urumqi yang merupakan ibukota Daerah otonomi Xinjiang. 
Setibanya Anda akan bercity orientasi di kota yang terdaftar di Guinnes Book of Records sebagai 
kota terjauh dari Laut. Kemudian Anda akan diajak makan malam dan menuju hotel untuk 
bermalam. (MM)   
Hotel : Hongfu Hotel / setaraf 
 
DAY 03:  URUMQI – HEAVENLY LAKE - URUMQI  BY BUS 
Setelah santap pagi di hotel, Anda akan diajak mengunjungi Heavenly Lake Scenic Spot, yang 
berada di ketinggian 2.000m di atas permukaan laut dimana Anda dapat melihat spot – spot 
terkenal seperti A ray of stone gate, Dragon’s pool and green Moon, dll dari atas cruise/boat .   
Dilanjutkan menuju International Grand Bazaar, yang merupakan pasar Moslem terbesar di dunia. 
(MP/MS/MM)  
Hotel : Hongfu Hotel / setaraf 

 
DAY 04:  URUMQI – TURPAN     BY BUS (-+ 2,5 jam) 
Hari ini Anda akan kami ajak menuju kota Turpan, dengan singgah di Jiaohe Ruins, yang 
merupakan reruntuhan kota yang hancur di Lembah Yarnaz dan tercatat di UNESCO World 
Heritage Sites. Melihat Karez Irrigation System.  Dilanjutkan menuju Flaming Mountain / Red 
Mountain yang merupakan titik terpanas di China, gunung ini menjadi terkenal karena 
disebutkan dalam legenda Kera Sakti ketika menimbulkan masalah di Khayangan dan menendang 
oven dimana arang jatuh ke dunia dan jatuh di gunung ini. Perjalanan dilanjutkan menuju Grape 
Valley untuk mengunjungi salah satu keluarga suku Uyger untuk mencicipi anggur. (MP/MS/MM) 
Hotel : Jiaohe Plaza Hotel / setaraf 

 
DAY 05:  TURPAN - DUNHUANG    BY BULLET TRAIN (-+ 4 Jam) 
Setelah santap pagi di hotel, Anda akan diajak menuju Station untuk bullet Train menuju kota 
Dunhuang,yang berada di Provinsi Gansu.  setibanya Makan Siang di local restaurant dan menuju 
Mogao Caves, Salah satu Gua Buddha terkenal di China yang menampilkan lukisan, pahatan di gua 
yang sudah ada dari 1000 tahun yang lalu, dan sudah menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. 
Dilanjutkan menuju Sand Dune and Crescent Lake , Padang pasir yang luas dan terdapat danau bulan 
sabit dengan menaiki Unta. (MP/MS/MM) 
Hotel : Fuguo Hotel / setaraf 



 
 
 
 
Day 06 :  DUNHUANG - JIAYUGUAN   BY BUS (-+ 5 Jam) 
Pagi ini Anda akan diantar menuju kota Jiayuguan, dimana Anda akan diajak mengunjungi 
Jiayuguan Fort yang merupakan titik paling barat Tembok Besar China yang di bangun pada dynasti 
Ming. Malam hari mrngunjungi Night Cup Factory. (MP/MS/MM)   
Hotel : Jiayuguan Hotel / setaraf 
 

DAY 07:  JIAYUGUAN - ZHANGYE    BY BUS (-+ 4 Jam) 

Setelah santap pagi di hotel, Anda akan diajak mengunjungi Zhanye Danxia National Geological Park 
(juga disebut Gunung Pelangi Zhangye), yang merupakan Danxia landform yang paling tipikal di 
daerah gersang utara Tiongkok dan satu-satunya daerah kombinasi Danxia landform dan bukit 
berwarna-warni di China. (MP/MS/MM) 

Hotel : Oasis Hotel  / setaraf 
 

DAY 08:  ZHANGYE - WUWEI    BY BUS (-+ 4 Jam) 

Setelah santap pagi di hotel, Anda akan diajak mengunjungi Giant Buddha Temple (Dafo Temple), 
kuil kuno yang dibangun pada dinasti Xia yang memiliki patung Buddha sepanjang 35m. Dilanjutkan 
menuju kota Wuwei untuk mengunjungi kuil Kumarajiva. (MP/MS/MM) 

Hotel : Ronghua Hotel  / setaraf 
 

DAY 09:  WUWEI -  LANZHOU    BY BUS (-+ 4 Jam) 

Setelah santap pagi di hotel, Anda akan diajak menuju kota Lanzhou, setibanya Anda akan diajak 
mengunjungi Huanghe Mother Statue dan Waterwhill Park. (MP/MS/MM) 

Hotel : Sky Legend Hotel  / setaraf 
 
 
DAY 10 :  LANZHOU - BEIJING     CA 1278 LHW - PEK 09.30 – 11.45 
  BEIJING – JAKARTA    CA 977  PEK -  CGK 14.45 – 21.15 
Pagi ini Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke Tanah Air melalui Beijing. 
Demikianlah perjalanan Anda bersama Trijaya Tour. Terima kasih atas partisipasi Anda dan semoga 
bertemu kembali dalam acara perjalanan lainnya. (MP)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
** HARGA BERDASARKAN MINIMAL 20 PESERTA DEWASA ** 

BIAYA & KONDISI  

 UPDATE 21 JAN 2020 
 

Departure 

Adult Twin/ 
Triple Share 

Child Twin/Extra 
Bed 

 
Child  

No Bed 

 
Infant  

 

Single 
Supplement  

20 MAR Rp 18.990.000 Rp 17.490.000 Rp 4.800.000 Rp 3.500.000 

03, 17 APR 
19 JUN 

Rp 19.990.000 Rp 18.490.000 Rp 4.800.000 Rp 3.800.000 

 
BIAYA TERMASUK : 

1. Ticket pesawat udara p.p. kelas ekonomi (non-endorsable, non-refundable & non-
reroutable berdasarkan harga group / promosi) dengan Air China. 

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 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. Asuransi Perjalanan GROUP dengan Zurich (usia tertanggung maksimal dibawah 65 tahun). 

 
BIAYA TIDAK TERMASUK : 

1. Asuransi perjalanan individu 
2. Tips untuk Lokal Guide, Tour Leader & Pengemudi sebesar Rp 790.000 
3. Visa China FIT (Single Entry, proses normal) +/- IDR 650.000 
4. Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa, 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% 



 
 
 
OPTIONAL TOUR : 
USD 100/pax include: 
- Xinjiang Local Perfomance with buffet 
- Dunhuang Silk Road & Mogao Culture Perfomance  
- Sand Dune & Crescent Lake Shuttle Electromobile 
- Wuwei Leitai Park  
- Wuwei South Gate Local Culture Centre 
-Lanzhou Jinchengguan Cultural Exposition  

 

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 6.000.000 + 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. 

 


