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HAINAN: The Island of Dream
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Hari ke-1

JAKARTA-HAIKOU By SJ3122 CGK – HAK 14.45 – 19.55
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Akomodasi

Siang hari seluruh peserta bersama-sama berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk
melakukan perjalan ke HAIKOU dengan menggunakan maskapai SRIWIJAYA AIR. Setibanya
Anda akan diantar ke hotel untuk beristirahat.
Haikou New Oscar Hotel / Setaraf 4*

Hari ke-2

HAIKOU - SANYA
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Akomodasi

Pagi hari setelah sarapan pagi, Anda akan melakukan perjalanan menuju SANYA dengan
menggunkan bullet train. Setibanya di Sanya, Anda akan diantar menuju hotel untuk
beristirahat dan makan siang dihotel. Selesai makan siang Anda akan diajak untuk city tour
dengan mengunjungi/melewati DADONG SEA yang merupakan salah satu pantai ter-favorit di
Sanya. Anda juga akan diantar menuju DEER LOOKING-BACK GARDEN yang melambangkan
sejarah kota Sanya dengan sebutan “Kota Rusa”. Perjalanan selanjutnya Anda akan melewati
GIANT TREE THEME HOTEL AND CROWN OF BEAUTY yang terkenal sebagai tempat acara
Miss World. Selesai tour Anda akan diantar menuju CRYSTAL EXHIBITION CENTER untuk
berbelanja.
Sanya Guoxi Hotel / Setaraf 4*

Hari ke-3

SANYA

B

L

D

√

√

√

Akomodasi

Sarapan pagi dihotel tempat Anda menginap, Anda akan diantar menuju NANSHAN
BUDDHISM CULTURAL & TOURISM ZONE yang menggambarkan budaya Buddha dan
memahami filosofinya. Disana juga terdapat patung raksasa dari dewa Kwan Im setinggi 108
meter, dimana patung ini terbuat dari emas, berlian, batu giok, dan batu-batu berharga
lainnya. Kemudian Anda akan diajak mengunjungi CHINESE TEA HOUSE atau SILK CENTER.
Selesainya Anda akan kembali diantar ke hotel untuk beristirahat.
Sanya Guoxi Hotel / Setaraf 4*

Hari ke-4

SANYA - LINGSHUI
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Akomodasi

Selesai sarapan pagi, Anda akan melihat sebuah taman besar yang berisikan lebih dari 1.500
spesies bunga mawar dan berbagai jenis bunga dan pohon tropis. Disana juga terdapat pantai
perak sepanjang tujuh meter dan memiliki pasir yang sangat halus. Kemudian Anda diantar
menuju BAMBOO CHARCOAL untuk berbelanja. Perjalanan dilanjutkan dengan mengunjungi
YE TIAN MIAO MINORITY NATIONALITY VILLAGE, dimana Anda akan melihat kehidupan dulu
dari Suku Miao, Anda akan disapa dengan keramahan penduduk lokal dan juga melihat tatto
khas penduduk lokal dan menyaksikan pertunjukan rakyat dengan menggunakan tongkat
bambu. Setelah tour selesai Anda akan diantar ke hotel tempat Anda menginap.
Lingshui Tianlang Resort / Setaraf 4*

B
√

Hari ke-5

SANYA-LINGSHUI
HAIKOU - JAKARTA By SJ3123 HAK – CGK 21.00 -23.50
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Makan pagi di hotel dan melakukan proses check out, Anda akan diantar untuk mengunjungi
TROPICAL BOTANICAL GARDEN, taman yang berluaskan 340.000 m2 juga merupakan institut
penelitian pertanian, terdapat lebih dari 1.200 jenis tanaman. Anda akan mengunjungi
BAOSHUTANG untuk berbelanja. Kemudian Anda akan diantar menuju HAIKOU, Anda akan
mengunjungi adalah kelompok film pertama yang dibuat oleh sutradara, THE WALK OF FAME
yang terbuat dari cetakan tangan para selebritis dan juga tertera tanda tangan, Anda akan
merasakan berada di China pada tahun 1990-an. Perjalanan dilanjutkan dengan melewati
HAIKOU ARCADE ANCIENT STREET, yang merupakan jalanan yang mempunyai pemandangan
unik. Selesainya Anda akan diantar menuju airport untuk kembali ke Tanah Air. Sampai
jumpa diacara tour selanjutnya.
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Harga Tour per Orang berdasarkan IDR
(Mininum keberangkatan 15 Peserta)

TANGGAL KEBERANGKATAN
(2017)
OCT: 11,18,25
NOV: 8,22,29
DEC: 6

DEWASA
TWIN/TRIPLE SHARE

6.350.000

ANAK – ANAK
(02 – 11 TAHUN)
EXTRA BED

NO BED

6.350.000

4.800.000

SINGLE
OCCUPANCY

7.250.000

Catatan: Penggunaan King Size Bed Room, akan dikenakan biaya tambahan
Rp. 70.000,- / kamar / malam
Optional Tour:
Sanya Romantic Show in Song Dynasty = RMB 300/Pax
Sanya Las Vegas Show in Crown of Beauty = RMB 280/Pax
Sighseeing by Yatch (including free Juice/Beer & Karaoke) = RMB 168/Pax
Harga Tour Termasuk:
 Tiket pesawat CGK-HAK menggunakan SRIWIJAYA AIR
 Akomodasi sekamar ber-2 atau ber-3, termasuk makan
pagi
 Makan siang dan makan malam sesuai acara perjalanan
 Local Guide berbahasa Mandarin
 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. 337.500,(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 3.000.000/orang pada saat pendaftaran
 Paling lambat 7 hari sebelum keberangkatan: pembayaran 100% dari biaya tour

