Hari 01 : JAKARTA – HONGKONG – CHANGSHA
Hari ini berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk
memulai perjalanan menuju Changsha via Hongkong.
Hari 02 :TIBA DI CHANGSHA–SHAOSHAN – CHANGSHA
Setibanya di Changsha, Anda diantar ke kota kelahiran Mao
Zedong, Shaoshan - melihat tempat tinggal dan barangpeninggalan beliau, MAO ZEDONG BRONZE STATUE dan
MEMORIAL HALL. Bermalam di Changsha. (MP/MS/MM)
Hotel : Dolton Grand Source / setaraf
Hari 03 : CHANGSHA – FENGHUANG
Hari ini menuju Fenghuang atau Phoenix Ancient Town.
Setibanya Anda menikmati suasana kota sambil
mengunjungi / melewati Shen Congwen Old House rumah
seorang penulis dan arkeolog, Rainbow Bridge, Wanming
Pagoda, dan jalan kaki menyusuri TUO TRIVER yang
meliputi Shawan Scenic Area. (MP/MS/MM)
Hotel : Fengting / Setaraf
Hari 04 : FENGHUANG - ZHANGJIAJIE
Setelah makan pagi, Anda akan menuju kota Zhangjiajie.
Setibanya, mengunjungi TIAN MEN MOUNTAIN (termasuk
Glass Walk dan Cable Car) dan TIANMEN CAVE.
(MP/MS/MM) Hotel: Vienna / Setaraf

Hari 05 : ZHANGJIAJIE
Hari ini Anda diajak menyusuri BAOFENG LAKE yang
dikelilingi pegunungan batu dan hutan dengan perahu,
dilanjutkan melihat YELLOW DRAGON CAVE gua stalaktit
dan stalakmit . (MP/MS/MM) Hotel: Jianghan / Setaraf
Hari 06 : ZHANGJIAJIE
City Tour
mengunjungi
Gunung
Tianzi
melihat
pemandangan Imperial Brush Peak, Fairy
Maiden
Presenting Flower dan First Bridge Under The Sun.
Kemudian Yuanjiajie tempat pembuatan film Avatar, juga
diajak naik BAILONG LIFT lift kaca tercepat dan tertinggi di
dunia , serta mengunjungi TEN MILE GALLERY (termasuk
round kereta mini) menikmati jajaran gunung batu yang
indah. (MP/MS/MM) Hotel: Jianghan / Setaraf
Hari 07 : ZHANGJIAJIE - CHANGSHA
Hari ini mengunjungi ZHANGJIAJIE GRAND CANYON
SKYWALK jembatan kaca tertinggi dan terpanjang di dunia
dengan panjang 300M dan tinggi 430M. (MP/MS/MM)
Hotel: Dolton Grand Source / Setaraf
Hari 08 : CHANGSHA – HONGKONG – JAKARTA
Hari ini diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke
Jakarta . Terima kasih dan sampai jumpa di acara tour kami
mendatang bersama Astrindo Travel Services. (MP)

***Terdapat kunjungan toko-toko selama dalam perjalanan yang wajib dan merupakan bagian dari tour & subsidi dari pemerintah setempat***
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** Biaya tour masih dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi dari airlines, hotel dan perubahan kurs valuta asing**
**Airport tax international,fuel surcharge dan flight insurance masih dapat berubah sesuai informasi dari airlines**
**Jadwal perjalanan masih dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dengan situasi dan kondisi yang berlangsung pada saat itu **
Biaya Tour Termasuk:
Biaya Tour Tidak Termasuk:
 Tiket pesawat International kelas ekonomi dengan penerbangan CATHAY  CHUBB Travel Insurance IDR.210.000 (perorangan), IDR.480.000
PACIFIC (CX) / setaraf, dengan ketentuan NON-REFUNDABLE.
(keluarga)
 Airport tax international, Fuel Surcharge dan airline insurance seperti  Biaya pembuatan dokumen perjalanan (paspor, visa, dll)
yang tertera diatas (**dapat berubah sewaktu – waktu)
 Biaya pengeluaran pribadi (telepon, mini bar, laundy, dll).
 Bagasi dengan ketentuan berat maximum bagasi 20 kg/orang.
 Biaya tour tambahan / Optional Tour.
 Akomodasi di hotel berbintang 3.5 / setaraf dengan ketentuan sekamar  Biaya kelebihan berat bagasi (excess baggage).
berdua (twin share), jika sekamar sendiri dikenakan biaya single supplement.  Bea cukai di Jakarta atau negara yang dikunjungi.
 Transportasi selama perjalanan berlangsung.
 Makan dan acara perjalanan sesuai dengan jadwal diatas.
 Tiket masuk objek wisata yang dikunjungi.
 Airport handling di Bandara Soekarno Hatta pada saat keberangkatan.
 Sebuah travelling bag & travel kit dari Astrindo.
 Tour Leader berpengalaman dari Astrindo.
 Tipping untuk Tour Leader, Local Guide & Driver.
BIAYA PEMBATALAN :
KETERANGAN :
21-15 Hari = 25% dari harga tour
*Pendaftaran beserta uang muka sebesar IDR.4.000.000/orang &
14-08 Hari = 50% dari harga tour
tidak dapat dikembalikan (Non Refundable)
07-03 Hari = 75% dari harga tour
*Pelunasan tour 14 hari (2 minggu) sebelum keberangkatan.
*Untuk permintaan (request) seperti connecting room, deviasi, dll
< 03 Hari = 100% dari harga tour
tidak dijanjikan pasti confirmed.

