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THE BEST SCENIC OF CHONGQING - CHENGDU

Hari ke-1

Akomodasi
Hari ke-2

Akomodasi
Hari ke-3

Akomodasi
Hari ke-4

Akomodasi
Hari ke-5

Akomodasi

JAKARTA – HAIKOU

By SJ3122 CGK - HAK 14.45 – 19.55
Siang hari seluruh peserta bersama-sama berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk
melakukan perjalan ke HAIKOU dengan menggunakan maskapai SRIWIJAYA AIR. Setibanya di
Haikou, Anda akan dijemput oleh Perwakilan kami dan di antar ke hotel untuk beristirahat.
Oscar Hotel / Setaraf 4*

HAIKOU – CHONGQING By Domestic Airlines
Setelah santap pagi Anda akan diantar menuju bandara untuk menuju CHONGQING -kota
utama yang dibangun di daerah pegunungan di China Barat Daya - merupakan salah satu dari
lima kota penting nasional di China dan terletak jauh dari pantai. Setibanya Anda akan diantar
menuju CHONGQING PEOPLE SQUARE yang menjadi simbol dari kota Chongqing, dimana
terdapat alun-alun yang diaspal dengan granit dan air mancur musik. Perjalanan dilanjutkan
dengan GREAT HALL OF PEOPLE yang berfungsi sebagai salah satu simbol arsitektur
Chongqing, eksteriornya menyerupai Temple of Heaven di Beijing. Usai makan malam, Anda
akan di antar ke Hotel untuk check in & istirahat.
Xuehao Hotel / Setaraf 4*
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CHONGQING – WULONG (136 km, 2 jam 30 menit perjalanan)
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Hari ini Anda akan diantar menuju WANSHENG untuk merasakan sensasi berjalan di atas
sebuah jembatan yang sering disebut-sebut sebagai jalan menuju ke langit. Jembatan ini
membentang sepanjang 80 meter dari tebing pegunungan Wansheng. Jembatan kaca Sky
Corridor ini diklaim sebagai jembatan kaca terpanjang di China. Perjalanan dilanjutkan dengan
mengunjungi WANSHENG SHILIN SCENIC SPOT yang merupakan hutan batuan tertua di China.
Hutan batuan ini terbentuk sejak 465 sampai dengan 650 juta tahun yang lalu. Selesai tour Anda
akan diantar ke hotel.
Yuzhu Garden Hotel / Setaraf 4*
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WULONG - CHONGQING
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Setelah sarapan pagi di hotel, Anda akan diantar menuju FAIRY MOUNTAIN yang dikenal
sebagai padang rumput di Cina Selatan, Anda juga akan menaiki mini train dimana Anda dapat
menikmati pemandangan yang ada disekitar. Perjalanan dilanjutkan dengan mengunjungi
THREE NATURAL BRIDGES yang merupakan serangkaian jembatan batu kapur alam. Nama dari
masing-masing jembatan tersebut dinamai sesuai dengan nama naga-naga. Anda dapat melihat
keindahan alam dari ketinggian. Selesainya Anda akan diantar kembali ke hotel tempat
menginap untuk beristirahat.
Xuehao Hotel / Setaraf 4*
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CHONGQING – YIBIN (293 km, 4 jam perjalanan)
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Pagi ini setelah sarapan, Anda akan melakukan perjalanan menuju YIBIN dengan menggunakan
bus. Setibanya Anda akan diantar menuju SHUNAN BAMBOO FOREST adalah hutan bambu
tertua dan terbesar di China yang mencakup hingga 120 kilometer persegi, dimana Anda dapat
melihat keindahan bambu alami dan jalan berkelok-kelok serta air terjun yang memukau.
(Optional: Cable Car USD 12/Pax, River Cruise by Boat USD 25/Pax)
Zhuhai Hotel / Setaraf 4*
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Hari ke-6

Akomodasi

Hari ke-7

Akomodasi
Hari ke-8

YIBIN - CHENGDU (255 km, 3 jam perjalanan)
Setelah makan pagi Anda akan melakukan perjalanan menuju CHENGDU dengan menggunakan
bus. Setibanya Anda akan diantar menuju CHUNXI ROAD PEDESTRIAN STREET untuk
berbelanja.
Holiday Inn Express Chengdu Huanhuaxi / Setaraf 4*

CHENGDU
Sarapan pagi di hotel tempat Anda menginap, setelahnya Anda akan diantar menuju PANDA
BASE dimana Anda dapat melihat banyak sekali panda, hewan yang disebut sebagai harta karun
dari China. Terdapat berbagai jenis panda yang terdapat ditempat ini, mulai dari panda
raksasa sampai dengan panda merah. Perjalanan dilanjutkan menuju JINLI ANCIENT STREET
jalan sepanjang 550 meter dengan bangunan bergaya Dinasti Qing dan dinobatkan menjadi
salah satu jalan yang ramah bagi pejalan kaki di China. Selain itu Anda akan diantar untuk
mengunjungi SICHUAN PROVINCIAL MUSEUM yang terdapat berbagai jenis patung yang
memiliki sejarah menarik tersendiri.
Holiday Inn Express Chengdu Huanhuaxi / Setaraf 3+*
CHENGDU-CHONGQING By Bullet Train
CHONGQING – HAIKOU By Domestic Airline
HAIKOU-JAKARTA
By SJ3123 HAK - CGK 20.30 – 23.30
Hari ini perjalanan wisata berkeliling kota romantis, SAN FRANCISCO, Anda akan diajak wisata
keliling kota mengunjungi/melewati: TWIN PEAKS, GOLDEN GATE PARK, GOLDEN GATE
BRIDGE, FISHERMAN'S WHARF, untuk Photo Stop. Dan acara belanja di UNION SQUARE.
Selanjutnya, Anda akan diantar ke bandara untuk penerbangan kembali ke JAKARTA.

B
√

L
√

D
√

B
√

L
√

D
√

B

L

D

√

√

X

Harga Tour per Orang berdasarkan IDR
TANGGAL
KEBERANGKATAN
(2017)
OCT: 15 &22
NOV: 12 & 22
DEC : 13

(Mininum keberangkatan 15 Peserta)
ANAK – ANAK
(02
– 11 TAHUN)
DEWASA
TWIN/TRIPLE SHARE

WITH EXTRA BED

WITH NO BED

14.900.000

14.200.000

14.900.000

SINGLE
OCCUPANCY

17.000.000

* Shopping Wajib : Baoshutang 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. 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

