5D SHENZHEN GUANGZHOU MACAU
Tgl Keberangkatan
8.17 NOV

Harga Per Pax
Rp. 7.500.000

3.6.12.16.19 DES
10.14.17 JAN
3.5.7.10.14.17.21.24.29 FEB
4.6.8.12.16.18.21.24.27.29.31 MAR
21.24.27.30 DES

Rp. 10.500.000

02.22.28.31 JAN

PROGRAM :
HARI 01 : JAKARTA

(-)

 Berkumpul di Bandara Soerkarno-Hatta untuk penerbangan menuju Shenzhen
HARI 02 : SHENZHEN -ZHUHAI










( - ,L, -)

Tiba di Shenzhen
Photostop di Window Of The World ( Exclude tiket masuk )
Mengunjungi picture of Mr. Deng Xiaoping
Photostop di Kingkey 100 (outside view)
Mengunjungi Mineral Museum
Mengunjungi The louhu Shopping Mall
Makan siang
Menuju Zhuhai
Check in hotel

Hotel : Jinjiang inn/ setaraf
HARI 03 : ZHUHAI-GUANGZHOU-ZHUHAI








( B, L, D )

Sarapan di Hotel
Menuju Guangzhou
Mengunjungi Huacheng Square
Mengunjungi Guangzhou Tower ( exclude Entrance ticket)
Mengunjungi Shangxiajiu Road Pedestrian
Menuju Zhuhai
Mengunjungi New Yuangmingyuan Garden (include Shows) tidak ada show di hari rabu dan akan digantikan dengan
Shijianshan with cable car
 Mengunjungi Bamboo Charcoal
 Kembali ke hotel

HARI 04 : ZHUHAI-MACAU-SHENZHEN









( B, L, - )

Sarapan di Hotel-Check Out
Menuju Macau
Mengunjungi The Famous Native Store
Mengunjungi The Ruins of St. Paul,
Mengunjungi The Venetian Resort,
Photo Stop di Eiffel Tower (exclude Entrance ticket)
Kembali ke Shenzhen
Check In Hotel

Hotel : Higgert Hotel / Setaraf
HARI 05 : SHENZHEN-JAKARTA





(B, -, -)

Sarapan di Hotel
Free program
Transfer ke Bandara untuk penerbangan kembali ke kota asal
**Tour Selesai

PAKET TOUR TERMASUK :
 Tiket Pesawat PP by China Southern
 Airport Tax & Fuel Surcharge dapat berubah
sewaktu-waktu
 Hotel
 Transportasi
 Makan sesuai program
 Bagasi 20 Kg ( 1 pcs ) dan bagasi kabin 7kg
 Tour leader ( min. 15 pax )

HARGA TIDAK TERMASUK :
 Biaya Pribadi (Laundry,Minibar, Telepon&Layanan Kamar)
 Optional Tour

Tipping 500.000/ pax dibayar diinvoice

Visa china single entry 650.000

Kelebihan bagasi

Tips porter, pelayan restoran jika ada

INFORMASI & PERSYARATAN PEMESANAN
1. Pemesanan disertai pembayaran uang muka 50% per orang dari harga tour + biaya visa jika ada dan foto paspor (Non Refundable)
2.
Apabila pengiriman data paspor dilakukan lewat 1x 24 jam dari pembayaran DP, maka jika terjadi perubahan harga p aket tour
sepenuhnya menjadi tanggung jawab tamu
3. Pelunasan paling lambat 2 minggu sebelum tanggal keberangkatan tanpa menunggu visa jadi
4. Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu:
15 – 30 hari sebelum keberangkatan: sebesar deposit tour
Kurang dari 14 hari sebelum keberangkatan : 100% dari biaya tour
5. Acara Perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di masing2 kota/Negara. Apabila dalam
periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran / konferensi atau hotel yang ditawarkan sedang penuh, maka
akan diganti dengan hotel hotel lain yang setaraf di kota terdekat.
6. Apabila terjadi force majeur ( kondisi diluar kendali seperti kehilangan, kerusakan, gangguan, keterlambatan sarana angkutan /
transportasi, bencana alam dll ) yang dapat mempengaruhi acara tour, akan dirubah dan bersifat non refundable ( tidak dapat
dikembalikan ). Dan biaya tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh force majeur.
7. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi airlines yang bersangkutan.
8. Group akan diberangkatkan jika telah mencapai 20 pax peserta ( jika lebih dari 20 pax, harus diajukan dulu )
9. Dalam Hal ini TRAVEL AGENT tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau uang atas service yang sudah dibayarkan yang
tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
10. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
11. Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam Program.

