Hari 01
JAKARTA – BEIJING
Hari ini berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk
memulai perjalanan menuju Beijing. Setibanya, langsung
diantar menuju hotel untuk beristirahat. (--)
Hotel :
Xingzheju / setaraf
Hari 02 BEIJING
City Tour mengunjungi TIAN AN MEN lapangan terkenal
masa reformasi tahun 1989, FORBIDDEN CITY kompleks
istana terbesar di dunia, singgah di Chinese Medicine
Foot Massage, serta menyaksikan pertunjukan BEIJING
ACROBATIC SHOW. (MP/MS/MM) Hotel : Xingzheju /
setaraf
Hari 03 BEIJING
Acara hari ini singgah di Jade Shop, kemudian
mengunjungi salah satu dari tujuh keajaiban dunia GREAT
WALL yang membentang sepanjang 6000km, singgah di
Bao Shu Tang, photostop di BIRD NEST STADIUM
stadion Olimpiade 2008. Malam hari menikmati menu
istimewa PEKING ROAST DUCK. (MP/MS/MM) Hotel :
Xingzheju / setaraf
Hari 04 BEIJING – HANGZHOU
by flight
Penerbangan menuju kota legenda Hangzhou yang
terkenal dengan pemandangan
indah.
Setibanya

mengunjungi YUE FEI TEMPLE kuil untuk seorang
jendral terkenal, XI HU/Danau Barat (termasuk boat),
PAGODA LEIFENG dengan legenda ular putih, serta
Dragon Tea Room tempat pembuatan teh hijau khas
kota ini. Makan malam sajian khas BEGGAR CHICKEN.
(MP/MS/MM) Hotel: Ruiqi International / setaraf
Hari 05 HANGZHOU – SUZHOU
Menuju kota Suzhou. Setibanya mengunjungi TIGER
HILL terdapat sebuah sumur mata air Han yang konon
menyembuhkan kebutaan seorang bikhu, LIU GARDEN
dan PABRIK SUTERA melihat cara pembuatan kain
sutera. (MP/MS/MM) Hotel: Wan Yue / setaraf
Hari 06 SUZHOU – SHANGHAI
Pagi ini menuju kota Shanghai. Setibanya, photostop
ORIENTAL PEARL TV TOWER dan THE BUND. Singgah
di Shanghai Pearl Shop. Setelah itu mengunjungi
CHENGHUANGMIAO
pasar
souvenir
&
kuliner,
dilanjutkan
acara belanja di NANJING ROAD.
(MP/MS/MM) Hotel: Gardenia / setaraf
Hari 07 SHANGHAI – JAKARTA
Hari ini menuju bandara untuk penerbangan kembali
keJakarta. Terima kasih dan sampai jumpa di acara tour
lainnya bersama Astrindo Travel Services. (MP)

*KUNJUNGAN TOKO-TOKO DI CHINA selama dalam perjalanan adalah wajib dan merupakan bagian dari tour & subsidi dari pemerintah setempat*
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Biaya Tour Per Orang dalam RUPIAH : (Min. 20 orang dewasa)
DS/160817
HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU
DEWASA
ANAK < 12 THN
SINGLE
TWIN
SUPPL.
TWN
EX-BED
NO BED
APT TAX INT’L
VISA CHINA

14.788K
14.288K
14.088K

14.188K
13.688K
13.488K

4.188K
13.688K
13.488K

13.588K
13.088K
12.888K

2.000K
2.000K
1.800K

INCLUDE

590K

** 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 Tidak Termasuk:
Biaya Tour Termasuk:
 CHUBBTravel Insurance IDR.315.000 (perorangan), IDR.705.000 (keluarga)
Tiket pesawat International kelas ekonomi dengan penerbangan  Biaya pembuatan dokumen perjalanan (paspor, visa, dll)
Xiamen Airlines (MF) / setaraf,
dengan ketentuan NON-  Biaya pengeluaran pribadi (telepon, mini bar, laundy, dll).
REFUNDABLE.
 Biaya tour tambahan / Optional Tour.
Airport tax international, Fuel Surcharge dan airline insurance  Biaya kelebihan berat bagasi (excess baggage).
seperti yang tertera diatas (**dapat berubah sewaktu – waktu)  Bea cukai di Jakarta atau negara yang dikunjungi.
Bagasi dengan ketentuan berat total bagasi 20 kg/orang.
Akomodasi di hotel berbintang 3 / setaraf dengan ketentuan BIAYA PEMBATALAN :
sekamar berdua (twin share), jika sekamar sendiri dikenakan biaya 21-15 Hari = 25% dari harga tour
14-08 Hari = 50% dari harga tour
single supplement.
07-03 Hari = 75% dari harga tour
Transportasi selama perjalanan berlangsung.
< 03 Hari = 100% dari harga tour
Makan dan acara perjalanan sesuai dengan jadwal diatas.
Tiket masuk objek wisata yang dikunjungi.
KETERANGAN :
Airport handling di Bandara Soekarno Hatta pada saat *Pendaftaran beserta uang muka sebesar IDR.4.000.000/orang & tidak dapat
keberangkatan.
dikembalikan (Non Refundable)
Sebuah travelling bag (tanpa roda) & travel kit dari Astrindo.
*Pelunasan tour 14 hari (2 minggu) sebelum keberangkatan.
Tour Leader berpengalaman dari Astrindo.
*Untuk permintaan (request) seperti connecting room, deviasi, dll tidak
dijanjikan pasti confirmed.
Tipping untuk Tour Leader, Local Guide & Driver.

