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JAKARTA - HAIKOU By SJ3122 CGK - HAK 14.45 – 19.55

B

Siang hari seluruh peserta bersama-sama berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk
melakukan perjalan ke HAIKOU dengan menggunakan maskapai SRIWIJAYA AIR. Setibanya
Anda akan melakukan proses imigrasi juga klaim bagasi, Anda akan diantar ke hotel untuk
beristirahat.
Oscar Hotel / Setaraf *4
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HAIKOU - KUNMING By Domestic Flight
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Setelah santap pagi Anda akan diantar menuju bandara untuk menuju KUNMING,
penerbangan memakan waktu kurang lebih 2 jam. Setibanya Anda akan diantar menuju
WESTERN HILLS yang dikenal juga dengan sebutan “Sleeping Buddha Hills” karena apabila
dilihat dari kejauhan nampak patung Buddha tidur raksasa disekeliling juga terdapat bunga
yang tumbuh besar dan hutan yang lebat. Disana Anda juga dapat menikamati ketenangan
dan pemandangan yang menakjubkan. Usai makan malam, Anda akan diantar ke hotel
untuk beristirahat.
Wei long Hotel / Setaraf *4

KUNMING - DALI (330 km, 5 jam perjalanan)
Hari ini Anda akan diantar menuju DALI menggunakan perjalanan darat. Setibanya Anda
akan mengunjungi ERHAI PARK untuk melihat Gunung Danau Changsan dan terdapat Danau
Erhai yang merupakan danau air tawar terbesar kedua di Yunnan yang mempunyai
pemandangan yang sangat indah. Selanjutnya Anda akan berfoto didepan ikon bersejarah
dari kota Dali yaitu THREE PAGODA, bangunan yang terdiri dari 3 pagoda, yang salah satu
dari pagodanya merupakan pagoda tertinggi dari Dinasti Tang. Kemudian Anda juga akan
mengunjungi DALI OLD TOWN yang merupakan tempat tinggal dari Suku Bai Tradisional.
Selanjutnya Anda akan diantar menuju FOREIGNER STREET untuk berbelanja barangbarang khas dari kota Dali.
Royle Hotel / Setaraf *4

DALI - LIJIANG
Setelah sarapan pagi di hotel, Anda akan diantar menuju XIZHOU OLD TOWN, kota Xizhou
ini sendiri terkenal dengan sulaman dan keterampilan mengikat tali yang dapat berguna
untuk membuat dan memodifikasi sepatu, topi, baju bahkan hingga taplak meja.
Selanjutnya Anda akan diantar untuk menyaksikan pertunjukan THREE COURSES TEA
SHOW yang memperlihatkan upacara minum teh kuno yang kebanyakan berlaku di kalangan
Suku Bai di Dali. Anda juga akan diantar ke BLACK DRAGON POOL kolam yang terkenal di
Taman Musim Semi Jade yang indah dan memperlihatkan pemandangan gunung tertinggi
dikawasan ini yaitu Jade Dragon Snow Mountain, dengan pemandangan yang sangat indah.
Perjalanan dilanjutkan menuju LIJIANG OLD TOWN, satu-satunya kota tua yang dibangun
tanpa tembok kota dan ada cerita menarik didalamnya, kota ini merupakan salah satu dari
warisan UNESCO pada tahun 1997 sebagai “kota kuno yang luar biasa yang berada dalam
lanskap dramatis yang mewakili perpaduan harmonis dari tradisi budaya yang berbeda
untuk menghasilkan pemandangan kota dengan kualitas luar biasa”. Selesainya Anda akan
diantar ke hotel.
Lucky Dragon Hotel / Setaraf *4

Hari ke-5

LIJIANG

Akomodasi

Pagi ini Anda akan diantar menuju JADE DRAGON MOUNTAIN SNOW gunung salju yang
memiliki 13 puncak, gunung yang tertutup oleh salju dan kabut menyerupai naga giok
tergeletak di awan. Dengan menggunakan cablecar Anda akan mengunjungi SPRUCE
MEADOW Anda dapat melihat pemandangan yang indah dari ketinggian. Selanjutnya Anda
akan diantar untuk mengunjungi GANHAIZI yang memiliki arti sebagai laut kering, tempat
ini juga disebut-sebut sebagai tempat yang paling indah untuk melihat keseluruhan Gunung
Yulong dari bawah. Kemudian Anda akan mengunjungi BAISHUI RIVER air sungai yang
terbentuk dari salju di pegunungan, air yang berada dalam sungai ini berwarna abu-abu
yang disebabkan dari sedimen hancur batu kapur ketika salju mencair, dan mengunjungi
JADE WATER VILLAGE tempat yang melambangkan manusia hidup dengan alam secara
harmonis, dimana terdapat banyak. Setelahnya Anda akan menyaksikan pertunjukan
IMPERIAL LIJIANG SHOW yang mempertunjukan nyanyian dan tarian tradisi dari masyarakat
setempat.
Lucky Dragon Hotel / Setaraf *4

Hari ke-6

LIJIANG-CHUXIONG

Akomodasi

Setelah makan pagi Anda akan diajak untuk mengunjungi SHUHE OLD TOWN untuk melihat
sejarah kota tersebut hingga melihat kebiasaan dari penduduk lokal. Perjalanan dilanjutkan
menuju BAISHA VILLAGE AND FRESCOES yang merupakan kota tertua di Lijiang, disana
terdapat bangunan tua peninggalan dari Dinasti Ming. Setelahnya Anda akan melakukan
perjalanan darat menuju CHUXIONG yang memakan waktu kurang lebih 6 jam. Setibanya
Anda akan diantar menuju YIREN OLD TOWN dimana terdapat bangunan khas China dengan
perpaduan dari Suku Yia.
Yiren Guzhen Hotel / Setaraf *4

Hari ke-7

CHUXIONG-KUNMING

Akomodasi

Sarapan pagi di hotel tempat Anda menginap, setelahnya Anda akan diantar menuju GRAND
VIEW PARK untuk menikmati keindahan alam dan juga terdapat Daguan Pavillion yang
menjadi highlight dari objek ini. Selanjutnya Anda akan diantar menuju JINBI ARCHWAYS.
Selesai tour Anda akan diantar menuju NANPING SHOPPING STREET untuk berbelanja.
Wei long Hotel / Setaraf 3*

Hari ke-8

KUNMING – HAIKOU
HAIKOU – JAKARTA

by domestic flight
by SJ3123 HAK - CGK 20.30 – 23.30
Setelah sarapan Anda akan diantar menuju bandara untuk melakukan penerbangan menuju
Haikou. Setibanya Anda akan melanjutkan perjalanan menuju QILOU ANCIENT STREET
dimana Anda dapat melihat banyak bangunan tua yang mempunyai campuran dari gaya
Eropa dan Asia. Kemudian Anda akan mengunjungi ZHONGSAN ROAD dan WANVL PARK
untuk melihat pemandangan taman hijau yang sangat luas. Dalam perjalanan Anda akan
melihat/melewati CENTURY BRIDGE yang merupakan jembatan penyambung menuju Pulau
Haidan. Selesainya Anda akan diantar ke bandara untuk penerbangan kembali ke tanah air.
Sampai bertemu lagi di acara tour lainnya.
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Harga Tour per Orang berdasarkan IDR
(Mininum keberangkatan 15 Peserta)

TANGGAL KEBERANGKATAN
(2017)
OCT: 8, 18, 25
NOV: 19 & 29
DEC: 6

DEWASA
TWIN/TRIPLE
SHARE

13.600.000

ANAK – ANAK
(02 – 11 TAHUN)
EXTRA BED

NO BED

13.600.000

13.000.000

* Shopping Wajib : Foot Massage, Toko Sutra, Toko Giok, Toko Teh

SINGLE
OCCUPANCY

15.600.000

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. 540.000,(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

