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AVATAR ZHANGJIAJIE + HAINAN

Hari ke-1

Akomodasi
Hari ke-2

Akomodasi
Hari ke-3

JAKARTA - HAIKOU

By SJ 3122 JKT-HAK 14.45 - 19.55
Berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk memulai perjalanan tour menuju Haikou dengan
menggunakan Sriwijaya Air. Setibanya Anda akan melakukan proses imigrasi juga klaim
bagasi, Anda akan diantar ke hotel untuk beristirahat.
Oscar Hotel atau Setaraf 4*

B

HAIKOU – CHANGSHA / TONGREN
CHANGSHA - FENGHUANG

By Domestic Flight
By Bus (426 km, 5 jam perjalanan)
Setelah sarapan pagi, Anda akan kami ajak menuju airport untuk melanjutkan perjalanan
menuju CHANGSA/TONGREN. Setibanya di Tongren, Anda akan melanjutkan perjalanan
menuju kota kuno FENGHUANG untuk beristirahat.

L

D

X X

X

B L

D

√

√

√

B L

D

√

√

√

Fengtian International Hotel atau setaraf 4*

FENGHUANG – ZHANGJIAJIE

By Bus (236 km, 4 jam perjalanan)
Hari ini Anda akan diajak untuk berkeliling di kota kuno Fenghuang yang juga dikenal dengan
sebutan Phoenix City yang didirikan dijaman pemerintahan Kaisar Kangxi dari Dinasti Qing
yang merupakan dinasti terakhir dari dalam sejarah Cina, dikota ini Anda bisa melihat rumahrumah penduduk dengan gaya tradisional yang memang dilestarikan dan dijaga. Setelah puas
menikmati keindahan kota ini, Anda akan diantar menuju ZHANGJIAJIE untuk bermalam.

Akomodasi

Ge Zi Hua Hotel atau Setaraf 4*

Hari ke-4

ZHANGJIAJIE - WULINGYUAN
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Setelah sarapan pagi, Anda akan diantar menuju kota WULINGYUAN untuk mengunjungi TIAN
MEN SHAN dengan cable car terpanjang yang mencapai 7 Km. Setibanya di Tian Men Shan,
Anda akan diajak menuju lubang TIAN MEN DONG atau juga dikenal dengan Pintu Surga, Anda
juga akan diajak menikmati Eskalator tertinggi di dunia dengan 8 tingkat menuju shuttle
station, dimana Anda dapat menikmati keindahan kota ini dari ketinggian. Selesai tour Anda
akan diantar ke hotel tempat menginap untuk beristirahat.
Sheng Duo Ming Ge Hotel atau Setaraf 4*
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WULINGYUAN
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Hari ini Anda akan diantar menuju pusat pariwisata Zhangjiajie di Wulingyuan dan
mengunjungi YUAN JIAJIE dengan BAILONG ELEVATOR, yang merupakan lembah dengan
bukit batu yang menjadi inspirasi sebagai latar belakang pembuatan film Avatar dan
dilanjutkan dengan menikmati pemandangan indah TIAN ZI SHAN atau HELONG PARK, dimana
Anda dapat melihat patung He Long, yang merupakan seorang militer dan juga panglima
tertinggi di Republik China pada masanya. Kemudian Anda akan diantar turun menggunakan
cable car, setelahnya Anda akan kembali menuju ke hotel untuk beristirahat.
Sheng Duo Ming Ge Hotel atau Setaraf 4*
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WULINGYUAN
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Setelah sarapan pagi, Anda akan kami ajak city tour kembali berkeliling didalam National Park
Zhangjiajie dengan mengunjungi JIN BIAN XI nama dari objek ini menyerupai nama dari
senjata kuno cina, yaitu cambuk. Dinamakan seperti itu dikarenakan pada masanya raja
menggunakan cambuk untuk mengendalikan gunung, setelah itu Anda juga akan diajak untuk
mengunjungi SHI LIHUA LANG atau TEN MILES GALLERY dimana Anda dapat menemukan
pemandangan gunung-gunung batu yang sangat tinggi, serta Anda akan diajak untuk melihat
keindahan pemandangan dari pinggir sungai di
SHUI RAO SI MEN. Anda juga akan
mengunjungi salah satu gua di Cina yang memperlihatkan keindahan Stalagmit dan Stalagnit
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indah di HUANG LONG CAVE, Anda juga bisa menaiki perahu ke salah satu sungai bawah
tanah (optional).
Sheng Duo Ming Ge Hotel atau Setaraf 4*

WULINGYUAN – CHANGSHA/TONGREN
CHANGSHA/TONGREN - HAIKOU
HAIKOU – SANYA

By Bus (317 km, perjalanan 4 jam)
By Domestic Flight
By Bullet Train
Hari ini Anda sesudah makan pagi, Anda akan menuju CHANGSA dengan perjalanan darat.
Setelahnya Anda akan makan siang di lokal restoran, selesainya Anda diantar menuju bandara
untuk melanjutkan penerbangan menuju HAIKOU. Setibanya Anda akan menuju SANYA
dengan kereta cepat, Sanya dikenal juga sebagai kota “Florida-nya Tiongkok” karena terdapat
pantai terindah dan terpopuler di China. Malam hari Anda akan diantar ke hotel untuk
beristirahat.
Guoxi Hotel atau Setaraf 4*
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by SJ3123 HAK - CGK 21.00 - 23.50
Pagi hari setelah sarapan pagi, Anda akan melakukan perjalanan mengunjungi/melewati
DADONG SEA yang merupakan salah satu pantai terfavorit di Sanya. Anda juga akan diantar
menuju DEER LOOKING-BACK GARDEN yang menceritakan tentang rusa yang dikejar oleh para
pemburu dan rusa tersebut berubah menjadi seorang wanita cantik, terdapat juga patung
setinggi 15 meter yang melambangkan sejarah kota Sanya dengan sebutan “Kota Rusa”.
Perjalanan dilanjutkan dengan mengunjungi YALONG BAY INTERNATIONAL ROSE VALLEY
yang merupakan ikon menarik dari wisata rekreasi pertanian dan juga tujuan perjalanan
romantis, Anda juga dapat mencicipi makanan lezat yang terbuat dari mawar(optional).
Selesai tour Anda akan diantar menuju bandara untuk kembali ke tanah air, maka selesai lah
perjalanan wisata kali ini, sampai jumpa di acara tour lainnya.

Harga Tour per Orang berdasarkan IDR
(Minimum keberangkatan 15 Peserta)
TANGGAL KEBERANGKATAN
(2017)
OCT: 11,22,29
NOV: 8,15,26
DEC: 3,10

DEWASA
TWIN/TRIPLE SHARE

11.400.000

√

√

DS/050917

ANAK – ANAK
(02 – 11 TAHUN)

EXTRA BED

NO BED

11.400.000

10.400.000

SINGLE
OCCUPANCY

13.400.000

* Shopping Wajib : Foot Massage, Toko Sutra, Toko Giok, Toko Teh dan Latex Pillow
Harga Tour Termasuk:
 Tiket pesawat CGK-HAK-CGK menggunakan SRIWIJAYA
AIR
 Airport Tax (sewaktu-waktu dapat berubah)
 Akomodasi sekamar ber-2 atau ber-3, termasuk makan
pagi
 Makan siang dan makan malam sesuai acara perjalanan
 Guide berbahasa indonesia atau inggris
 Group Visa China (pergi & pulang harus on group)
 Tour sesuai dengan acara perjalanan
 Tidak ada refund untuk service yang tidak digunakan
 Didampingin Tour Leader dari Jakarta hingga kembali ke
Jakarta
 Travel Insurance

Harga TIDAK Termasuk:
 Pengeluaran pribadi (laundry, minibar, dll)
 Travel bag
 Optional Tour
 Porter
 PPN 1%
 Tips Tour Guide dan Driver, Total Rp. 648.000,(di bayar pada saat pelunasan)

Ketentuan mengenai Biaya & Pelaksanaan Tour:
 Biaya tour dapat berubah sewaktu – waktu disesuaikan dengan regulasi pemerintah / maskapai penerbangan /
jasa penyedia hotel / kedutaan besar / jasa penyedia lainnya sehubungan dengan adanya perubahan pada harga
tiket / airport tax / fuel surcharge / war insurance / hotel / tipping / biaya pengurusan visa, dsb.
 Jadwal perjalanan juga dapat berubah sewaktu-waktu disebabkan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat akan
/ sedang berlangsungnya tour dan keputusan perubahan jadwal ditentukan berdasarkan pertimbangan atas aspek
keamanan, keselamatan dan kenyamanan para peserta selama pelaksanaan tour.
Pembayaran Tour:
 Deposit sebesar Rp 5.000.000/orang pada saat pendaftaran
 Paling lambat 7 hari sebelum keberangkatan: pembayaran 100% dari biaya tour

