5d Super Sale Guilin

Departure

Adult Twin/Triple
Share

16, 23, 30 Nov

07, 14 Dec

Child
With Bed

Child No Bed

Infant

Single
Supplement

Rp 3.990.000

Rp 3.990.000

Rp 3.790.000

Rp 2.000.000

Rp 1.200.000

Rp 4.990.000

Rp 4.990.000

Rp 4.790.000

Rp 2.000.000

Rp 1.200.000

*harga tour dapat berubah jika terjadi perbedaan kurs tukar mata uang asing
*Acara perjalanan, Harga tour/Visa/ Airport Tax International & Flight Insurance dapat berubah sewaktu waktu tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu,
*Deviasi (Pemisahan/Perpanjangam waktu perjalanan akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi airlines yang
bersangkutan

PROGRAM :
HARI 01: JAKARTA - NANNING
D7623 CGK NNG 1755-2330 (NO MEAL)
Hari ini berkumpul di Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk memulai penerbangan menuju Nanning bersama Batik Air.
Setibanya di Nanning, Anda akan langsung diantar menuju hotel untuk istirahat..
Hotel : Green Eastern Hotel / Setaraf
HARI 02: NANNING - GUILIN
BY BUS (MP/MS/MM)
Acara hari ini mengunjungi Elephant Trunk Hill yang merupakan symbol kota Guilin, dimana bukit ini berbentuk seperti seekor
gajah sedang meminum air di sungai. Toko Wajib : Silk Shop
Optional tour Landscape Acrobatic Guilin Show : RMB 200/pax
Hotel : Jinshuiwan International Hotel / Setaraf
HARI 03: GUILIN
BY BUS
(MP/MS/MM)
Setelah selesai makan pagi, Anda akan diajak mengunjungi Mulong Lake Scenic Spot. Melihat pemandangan Guilin dari atas
Mountain Peak. Dilanjutkan mengunjungi Sun & Moon Tower. Dan berbelanja di Zhengyang Walking Street. Toko Wajib: Tea
Shop, Latex, Bamboo
Optional tour Four Lakes Cruise : RMB 270/pax
HARI 04: GUILIN - NANNING
BY BUS (MP/MS/MM)
Hari ini acara Anda dimulai dengan mengunjungi Seven Star Park (Qixing Gongyuan) sebuah taman terbesar seluas 120 hektar di
district Qixing yang memiliki 7 bukit. Dilanjutkan menuju Camel Hill, bukit yang menyerupai punuk unta, Guilin Carving Stone,
Seven Star Cave. Dilanjutkan menuju Lu Village yang terkenal akan tofu nya lalu hari Anda akan dilengkapi dengan menuju
Dongxi Ancient Town. Toko Wajib : Chinese Medicine, Jewelry. Setelah itu Anda akan diantar menuju airport
Optional tour Yao Mountain ( include cable car ) : RMB 200/pax
*Bermalam di pesawat

HARI 05: NANNING - JAKARTA
Tiba di tanah Air tercinta.

PAKET TOUR TERMASUK :

1. Ticket pesawat udara p.p. kelas ekonomi (non-

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

endorsable, non-refundable & non-reroutable
berdasarkan harga group / promosi) dengan
pesawat Batik Air
Airport tax International (dapat berubah
sewaktu waktu).
Hotel ( twin / triple share )
Transportasi
Makan sesuai program
Berat maksimum sebesar 20kg untuk 1 bagasi
atau sesuai dengan peraturan maskapai
penerbangan yang digunakan; dan berat
maksimum 7 kg untuk 1 handbag kecil untuk
dibawa ke kabin pesawat atau sesuai dengan
peraturan maskapai penerbangan yang
digunakan.
Tour Leader berpengalaman dari Indonesia.
Asuransi Perjalanan GROUP (usia tertanggung
maximal dibawah 70 tahun).
TERMASUK 6X KUNJUNGAN TOKO WAJIB
SELAMA TOUR BERLANGSUNG : Silk, Tea,
Latex, Bamboo, Chinese Medicine, Jewelry

ID7622 NNG CGK 0030 0420

HARGA TIDAK TERMASUK :
1. Asuransi perjalanan individu
2. Tips untuk Lokal Guide, Tour Leader & Pengemudi IDR
400.000/pax (dibayarkan di Jakarta)
3. Visa China ( + 650.000/orang, single entry )
4. Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, entry permit,
dll.
5. Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service,
laundry, mini bar, tambahan makanan dan minuman serta
pengeluaran lainnya.
6. Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan
selama perjalanan.
7. Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 20
kg), Biaya bea masuk yang dikenakan oleh duane di
Jakarta maupun di negara yang dikunjungi.
8. Biaya Single Supplement.
9. Tips untuk Pelayan restoran, dan Porter (jika ada) di Hotel
dan Bandara.
10. Traveling bag bagi setiap peserta.
11. PPN 1%
12. Optional Tour
- Landscape Acrobatic Guilin Show : RMB 200/pax
- Four Lakes Cruise : RMB 270/pax
- Yao Mountain ( include cable car ) : RMB 200/pax

INFORMASI & PERSYARATAN PEMESANAN
1. Pemesanan disertai pembayaran uang muka 2.500.000 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 paket tour
sepenuhnya menjadi tanggung jawab tamu
3. Pelunasan paling lambat 21 hari sebelum tanggal keberangkatan tanpa menunggu visa jadi
4. Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu:
15 – 30 hari sebelum keberangkatan: sebesar deposit tour
Kurang dari 21 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 b ersifat 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.

