KONSORSIUM CHINA
9D7N GUILIN + ZHANGJIAJIE
DEP. JAN – MAR ‘20
by CATHAY PACIFIC
D1
BERKUMPUL DI BANDARA
Malam hari para peserta harap berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan menuju Guilin
melalui Hongkong. Bermalam di pesawat.
D2

JAKARTA – HONGKONG
CX 796 CGK HKG 00.20 – 06.05
HONGKONG – GUILIN
KA 704 HKG KWL 14.15 – 15.50
Sore ini setibanya di Guilin, Anda akan diantar untuk santap malam, kemudian menuju hotel untuk
beristirahat. (MM)
Note : Anda akan diberikan cashback meals oleh tour leader pada saat di HKIA sebesar HKD 50/orang
Hotel : Minfeng International Hotel atau setaraf
D3
GUILIN – YANGSHUO
BY BUS
Setelah sarapan pagi, Anda akan diajak mengunjungi ELEPHANT TRUNK HILL yang merupakan simbol kota
Guilin dimana bukit yang bentuknya seperti seekor gajah sedang meminum air di sungai. Dilanjutkan
menyusuri Sungai Li (Xingping Short line) dengan perahu bermotor untuk menikmati keindahan
pemandangan alam pergunungan yang tak terlukiskan. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju
Yangshuo. Anda akan diajak menyaksikan pertunjukan Impression Liu San Jie yang sangat memukau hati
dengan panggung diatas sungai Lie berlatar belakang 12 bukit,hasil karya Zhang Yi Mou. Tak ketinggalan
Anda akan diberikan waktu bebas untuk berbelanja di West Street. (MP/MS/MM) Toko Wajib : Silk
Notes : Jika cuaca tidak memungkinkan, maka Liu San Jie Show akan diganti ke show lainnya
Hotel : Yangshuo Elite Garden / New Century Hotel / Days Hotel atau setaraf
D4

YANGSHUO – GUILIN
BY BUS
GUILIN - CHANGSHA
BY BULLET TRAIN
CHANGSHA – ZHANGJIAJIE
BY BUS
Pagi ini kembali ke kota Guilin untuk melanjutkan perjalanan menuju Changsha dengan bullet train.
Kemudian setibanya di Changsha, menuju Zhangjiajie yang terkenal dengan keindahan alamnya. Bermalam
di area Yongding. (MP/MS/MM)
Hotel : Mellow Crystal / Dacheng Shanshui International Hotel atau setaraf
D5
ZHANGJIAJIE
Setelah sarapan pagi di hotel, Anda akan diajak untuk mengunjungi salah satu gunung yang dikenal sebagai
gunung paling indah di dunia, dengan cable car Anda akan menyaksikan keindahan TIANMEN MOUNTAIN,
disini Anda bisa merasakan berjalan di atas GLASS SKY WALK sepanjang 60meter. Anda juga bisa melihat
keajaiban alam yang unik, TIANMEN CAVE yang dikenal sebagai Heaven Gate (pintu ke surga).
(MP/MS/MM) Toko Wajib : Foot Massage
Hotel : Mellow Crystal / Dacheng Shanshui International Hotel atau setaraf

D6
ZHANGJIAJIE
Hari ini saatnya Anda diajak mengunjungi salah satu objek terkenal Zhangjiajie yang berada di Wulingyuan
Scenic Area, Anda akan menyaksikan keindahan TIANZI MOUNTAIN (termasuk 1x cable car), disini Anda bisa
melihat AVATAR MOUNTAIN, YUANJIAJIE (termasuk Bailong Elevator). Setelah santap malam bersama,
Anda akan diantar menuju hotel. Bermalam di area Wulingyuan. (MP/MS/MM) Toko Wajib : Jewelry
Hotel: Best Western Plus Qingxinyuan Hotel atau setaraf
D7
ZHANGJIAJIE
Pagi ini Anda diajak menuju ZHANGJIAJIE GRAND CANYON yang indah, untuk mengunjungi GLASS BRIDGE jembatan transparan di Zhangjiajie yang merupakan salah satu glass bottom bridge terpanjang & tertinggi di
dunia. Setelah itu Anda akan diajak menyusuri BAOFENG LAKE untuk menikmati seni suara dari suku
minoritas Miao dengan berperahu. (MP/MS/MM) Toko Wajib : Latex & Tea
Note : di Zhangjiajie Grand Canyon hanya termasuk glassbridge.
Hotel: Best Western Plus Qingxinyuan Hotel atau setaraf
D8

ZHANGJIAJIE – CHANGSHA
BY BUS
CHANGSHA – GUILIN
BY BULLET TRAIN
Hari ini menuju Changsha dengan bus untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Guilin dengan bullet train.
Setibanya di Guilin, Anda akan diberi waktu bebas untuk berbelanja di ZHENGYANG PEDESTRIAN STREET.
(MP/MS/MM)
Hotel : Minfeng International Hotel atau setaraf
D9

GUILIN – HONGKONG
KA 703 KWL HKG 16.45 – 18.15
HONGKONG - JAKARTA
CX 797 HKG CGK 19.05 – 23.00
Pagi ini Anda akan diajak mengunjungi REED FLUTE CAVE (tidak termasuk mini train) yang indah untuk
melihat stalagtit & stalagmit. Setelah makan siang, Anda akan diantar menuju Airport untuk penerbangan
kembali ke Tanah Air melalui Hongkong. Demikianlah perjalanan Anda bersama Consortium Your Holiday.
Terima kasih atas partisipasi Anda dan semoga bertemu kembali dalam acara perjalanan lainnya. (MP/MS)
Toko Wajib : Bamboo
NOTE: Acara Perjalanan dapat berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

** HARGA BERDASARKAN MINIMAL 20 PESERTA DEWASA **
BIAYA & KONDISI
Departure
Date

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

Child
No Bed

Visa China
(Group)

Infant

17 FEB,
02 MAR

IDR 12.690.000

IDR 12.190.000

Include

IDR 4.000.000

IDR 3.300.000

09 MAR
06,13, 20 APR

IDR 12.990.000

IDR 12.490.000

Include

IDR 4.000.000

IDR 3.500.000

Single Supp

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 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. Visa China GROUP PRE DEPARTURE (tidak berlaku bila tamu extend). (Apabila ada perubahan
ketentuan dari pemerintah China yang tidak memberlakukan visa group, maka biaya visa China FIT
tidak termasuk)

Syarat visa (diberikan paling telat 10 hari sebelum keberangkatan) :
- Scan Full Page passport halaman depan berwarna (lembar yang ada fotonya)
- Softcopy file foto terbaru (berwarna, minimal 6 bulan terakhir)
7. Tour Leader berpengalaman dari Indonesia.
8. TERMASUK 6X KUNJUNGAN TOKO WAJIB SELAMA TOUR BERLANGSUNG (Bamboo, Silk, Latex,
Foot Massage, Tea & Jewelry )
9. Asuransi Perjalanan GROUP dengan Zurich (usia tertanggung maksimal dibawah 70 tahun).

BIAYA TIDAK TERMASUK :
1. Asuransi perjalanan individu
2. Tips untuk Lokal Guide, Tour Leader & Pengemudi IDR 750.000/pax (dibayarkan di jakarta)
3. Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa FIT, entry permit, dll.
4. Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service, laundry, mini bar, tambahan makanan dan
minuman serta pengeluaran lainnya.
5. Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan.
6. Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 20 kg), Biaya bea masuk yang dikenakan
oleh duane di Jakarta maupun di negara yang dikunjungi.
7. Biaya Single Supplement.
8. Tips untuk Pelayan restoran, dan Porter (jika ada) di Hotel dan Bandara.
9. Traveling Bag bagi setiap peserta.
10.
PPN 1%
11.
Optional Tour
* Four Lake Cruise ( KWL ) : RMB 270/pax
* Mirage Show ( KWL ) : RMB 200/pax
* Tianmen Fox Lady Show ( DYG ) : RMB 450/pax
* Meili Xiang Xi Show ( DYG ) : RMB 400/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.

