Hotline Tour : 0811 8787 700

DEPARTURE DATE

ADULT/CHILD
TWIN & EXTRA BED

CHILD
NO BED

SGL SUPP

9.13.16 JAN
1.4.8.13.18.22.25.27 FEB
1.5.10.13.15.19.25.28 MAR

5.590.000

5.190.000

2.000.000

PROGRAM :
Hari 01 : JAKARTA – SHENZHEN
(NO MEAL)
Malam hari berkumpul di bandara Soekarno – Hatta untuk berangkat menuju kota Shenzhen dengan menggunakan China Southern
Airlines CZ8354 CGK SZX 00.20 07.00
Hari 02 : SHENZHEN
(MS/MM)
Tiba di kota Shenzhen, Anda akan diajak untuk city tour mengunjungi Holland Flower Town. Lalu, Anda akan diantar ke
Shangmeilin Masjid, dan berbelanja di Lowu Mall.
Hotel : Century Plaza Hotel / CAA Holy Sun / setaraf
Hari 03 : SHENZHEN – GUANGZHOU
(MP/MS/MM)
Setelah sarapan, akan diantar mengunjungi Shenzhen International Garden & Flower Expo Park, Mineral Museum, Herbal
Medicine Promotion Center. Lalu akan diantar menuju Guangzhou, dan mengunjungi Huacheng Square disini anda bisa melihat
pemandangan dari atas Guangzhou Tower (exclude Tiket masuk), serta mengunjungi dan sholat di Huai Sheng Mosque
(mengingat Sage Mosque) & Guangta Masjid, dan mengunjungi Shamian Island. Check in hotel
Hotel : Nanhai Holiday Inn Express / setaraf
Hari 04:GUANGZHOU -SHENZHEN
(MP/MS/MM)
Setelah sarapan, akan diajak mengunjungi Yuexiu Park & Five Rams Statue, serta mengunjungi dan Sholat di The Saad Abi
Waqas Grave dan masjid. Kemudian dilanjutkan mengunjungi The Guihuagang Leather Mall, The TianheZhengjia
Shopping Mall, Bamboo Charcoal Daily Supplies Complex Store dan Honey Farm. Setelah itu, akan kembali diantar menuju
Shenzhen untuk beristirahat.
Hotel : Century Plaza Hotel / CAA Holy Sun / setaraf
Hari 05 : GUANGZHOU - QINGYUAN (MP/MS/-)
CZ8353 SZX-CGK 19.15-23.20
Setelah sarapan, akan diajak mengunjungi Mangrove Costal Ecological Park, dan berbelanja di Dongmen Street. Lalu diantar
menuju Shenzhen airport untuk kepulangan menuju Jakarta
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●
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PAKET TOUR TERMASUK :
Tiket pesawat PP economy class by China Southern / similar
Airport tax (dapat berubah sewaktu-waktu)
Hotel sesuai itinerary
Makan sesuai itinerary
1 Pc bagasi 20kg (one bag policy)
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●

HARGA TIDAK TERMASUK :
Visa china single entry 650.000
Tips 500.000/pax
Pengeluaran pribadi
Optional (jika ada)
Kelebihan bagasi
Tip porter, pelayan restoran, dll

Note: Acara perjalanan diatas adalah sebagai panduan saja, sehingga urutannya dapat berubah tergantung keadaan setempat,
misalnya keadaan cuaca, lalu lintas, hari libur.
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INFORMASI & PERSYARATAN PEMESANAN
1. HARGA BERDASARAKAN MINIMAL 15 PESERTA DEWASA
( Bila group tidak capai quota, akan digabung ke konsorsium Group Tour )
2. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per peserta sebesar 50% dari harga tour + Biaya
Visa (jika ada).
3. Promo rate based on first come first served.
Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat berubah sewaktu -waktu, dan akan
disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan.
4. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sesuai jadwal dan ketentuan dar i
pihak Kedutaan, dan biaya visa tetap harus dilunasi walaupun visa ti dak disetujui oleh pihak Kedutaan.
5. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang tercantum di bagian harga tersebut di atas.
6. Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di masing-masing 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.
7. Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, gangguan, keterlambatan sarana
angkutan/transportasi, bencana alam dll) yang dapat memengaruhi acara tour akan dirubah dan bersifat non -refundable (tidak dapat
dikembalikan). Dan Biaya Tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur.
8. Pelunasan biaya tour paling lambat 21 hari sebelum tanggal keberangkatan.
9. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
10. Acara Perjalanan dapat berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
11. Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan, sbb :
a. setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable)
b. 21 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour
12. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat & kondisi di atas.

