
9D8N	–	AMAZING	JIUZHAIGOU	
	
TOUR	DATES	

• 1/6/13/20/29	Maret	2020	
• 3/10/17/24	April	2020	
• 1/8/15/29	Mei	2020	

	
FULL	ITINERARY	
	
DAY	1:	JAKARTA	–	KUNMING	ID	7603	ETD:	19:00	ETA:	00:15		
Berkumpul	di	Bandara	Soekarno	-	Hatta	di	tempat	yang	sudah	ditentukan.	Bersama-sama	kita	
akan	melakukan	perjalanan	menuju	Kota	Kunming	yang	merupakan	kota	musim	semi	penuh	
bunga	 di	 semua	 musim.	 Setibanya	 di	 Kota	 Kunming,	 Anda	 akan	 dijemput	 dan	 langsung	
diantarkan	ke	Hotel	untuk	beristirahat.		
	
DAY	2:	KUNMING	-	CHENGDU	BULLET	TRAIN	ETD:	12:16	ETA:	17:44	(B/L/D)	
Hari	 ini	anda	akan	meninggalkan	kota	Kunbming	menuju	kota	Chengdu	menggunakan	Bullet	
Train.	Tiba	di	Chengdu,	anda	akan	diajak	makan	malam	di	local	restaurant	sebelum	anda	check	
in	Hotel	dan	beristrirahat.	
	
DAY	3:	CHENGDU	-	JIUZHAIGOU	(B/L/D)	
Hari	 ini	 setelah	 sarapan	 pagi	 anda	 akan	melanjutkan	 perjalanan	menuju	 Jiuzhaigou.	 Dalam	
perjalanan,	 anda	 akan	 singgah/melewati	Wenchuan	 Earthquake	 Site,	 pusat	 Gempa	 dahsyat	
yang	terjadi	di	tahun	2008	di	provinsi	Sichuan.	Kemudian	anda	juga	diajak	melihat	Wenchuan	
New	Town,	kota	baru	yang	direstorasi	usai	gempa.	Setelah	itu	anda	akan	diajak	mengunjungi	
Baishi	 Qiang	 Ethnic	 Villeage,	 sebuah	 desa	 tempat	 tinggal	 salah	 satu	 dari	 56	 suku	minoritas	
yang	 diakui	 pemerintah	 negara	 RRC.	 Desa	 ini	 juga	 berada	 di	 sebelah	 timur	 perbatasan	 dari	
dataran	 tinggi	 Tibet.	 Dimana	 anda	 dapat	 menikmati	 pemandangan	 indah	 dari	 Danau	 Diexi	
yang	terbentuk	dari	getaran	gempa	di	 tahun	1933.	 setelah	 itu	perjalanan	dilanjutkan	menuju	
Jiuzhaigou.	 Tiba	 di	 sana,	 anda	 akan	 diajak	 makan	 malam	 sebelum	 check	 in	 Hotel	 dan	
beristirahat.		
	
DAY	4:	JIUZHAIGOU	(B/L/D)	
Hari	 ini,	 seharian	penuh	anda	 akan	diajak	 terpesona	menikmati	 keindahan	 Jiuzhaigou.	Anda	
diajak	melihat	pemandangan	Danau	Warna	warni,	Danau	kaca,	Air	Terjun	Mutiara,	Air	terjun	
Nuorolnang,	Sumber	air	5	warna,	Danau	Long	(Naga),	Danau	Shuzheng,	Desa	suku	Shuzheng	
penduduk	 asli	 Tibet,	 Danau	 Macan,	 Danau	 Phinoceros,	 kemudian	 Biara	 Biksu	 Tibet	 Zharu.	
Seharian	ini	anda	akan	diajak	takjub	melihat	pemandangan	spektakuler	dari	Jiuzhaigou.	
	
	
	
DAY	5:	JIUZHAIGOU	-	MAOXIAN	(B/L/D)	



Perjalanan	 hari	 ini	 dilanjutkan	 menuju	 Maoxian,	 dalam	 perjalanan	 anda	 akan	 singgah	 di	
Ganhaizi	 Wetrland	 Park,	 Jewelry	 Shoy	 &	 Songpan	 Ancient	 Town,	 sebuah	 kota	 tua	 yang	
merupakan	 markas	 tentara	 di	 jaman	 dinasti	 Tang	 (618-907).	 Tiba	 di	 Maoxian,	 anda	 diajak	
makamn	malam	dan	check	in	Hotel	untuk	beristirahat.		
	
DAY	6:	MAOXIAN	-	CHENGDU	(B/L/D)	
Pagi	 ini	 anda	 akan	 melanjutkan	 perjalanan	 menuju	 Huanglongxi.	 Di	 sini	 anda	 akan	 diajak	
mengunjungi	 Yellow	 Dragon	 River	 Ancient	 Town,	 sebuah	 kota	 tua	 yang	 berada	 di	 pinggir	
sungai	 dan	 bangunan	 bangunan	 di	 kota	 ini	 otentik	 dibangun	 ratusan	 tahun	 lalu.	 Anda	 juga	
akan	 diajak	 singgah	 untuk	 mempelajari	 tradisi	 minum	 teh	 di	 China	 yang	 sangat	 terkenal,	
sebelum	 makan	 malam	 dan	 malam	 ini	 anda	 akan	 menginap	 di	 ibukota	 provinsi	 Sichuan,	
Chengdu.		
	
DAY	7:	CHENGDU	(B/L/-)	
Hari	 ini	 anda	 akan	 diajak	 singgah	 di	 Latex	 Shop	 dan	 Chinese	Medicine	 Shop	 sebelum	 anda	
mengunjungi	Panda	Breeding	Base,	tempat	pengembang	biakan	Panda	yang	sangat	terkenal	
di	kota	Chengdu	ini.	Anda	akan	diajak	melihat	Panda	Raksasa	yang	menjadi	icon	kota	Chengdu	
termasuk	naik	electric	cart.	Setelah	itu	anda	akan	diajak	menikmati	pemandangan	Pusat	kota	
Chengdu	fi	Tianfu	Square.	Setelah	itu	anda	akan	diajak	shopping	di	Pusat	perbelanjaan	bawah	
tanah	terbesar	di	China	yang	memiliki	Foodcourt	dengan	ratusan	pilihan	tempat	makan	yang	
sangat	menggugah	selera.	
	
DAY	8:	CHENGDU	-	KUNMING	BULLET	TRAIN	ETD:	09:49	ETA:	16:11	(B/-/D)	
Hari	 ini	anda	akan	kembali	ke	kota	Kunming	dengan	Bullet	Train.	Setelah	sarapan	pagi,	anda	
akan	diantar	menuju	Train	station	untuk	naik	Bullet	Train	menuju	Kunming.	Makan	siang	(own	
expenses)	 di	 atas	 kereta.	 Tiba	 di	 Kunming,	 anda	 akan	 diajak	mengunjungi	 Golden	 Horse	 &	
Green	Peacock	Archway	yang	merupakan	bangunan	yang	di	bangun	pada	masa	Dinasti	Ming	
(1368-1644)	 dengan	 sejarah	 sekitar	 400	 tahun,	 dikenal	 sebagai	 lambang	 Kunming	 yang	 di	
dekorasi	dengan	elegan	dan	dilanjutkan	untuk	berbelanja	di	Nanping	Pedestrian.	Setelah	 itu	
Anda	akan	diantarkan	ke	Bandara	Kunming	untuk	kembali	ke	tanah	air.	
	
DAY	9:	KUNMING	–	JAKARTA	ID	7602	ETD:	02.05	ETA:	06.10		
Tiba	di	Jakarta,	terimakasih	atas	partisipasi	Anda	dalam	tour	 ini.	Sampai	 jumpa	di	acara	tour	
berikutnya.		
	
	
TOUR	PRICE	

• IDR	12.900.000	/	orang	(Adult	Twin	Share)	
	
MINIMUM	PAX	

• 20	orang	
	
	
INCLUSIONS	



• Tiket	pesawat	JAKARTA	–	KUNMING	–	JAKARTA	dengan	Batik	Air	Economy	Class	(Non	
Endorsable,	Non	Refundable	&	Non	Re-	routable)	

• Tiket	Bullet	Train	Kunming	-	Chengdu	–	Kunming	
• Bagasi	15kg,	Hand	Carry	5kg	
• Harga	berdasarkan	twin	share,	bila	tamu	ingin	tidur	sendiri	dikenakan	biaya	tambahan	
• Meals	sesuai		dengan	acara	dalam	perjalanan.	
• Tiket	masuk	objek	wisata	
• Tour	Leader	berpengalaman	dari	Indonesia	
• Tour	Guide	bahasa	Inggris	

	
EXCLUSIONS	

• Visa	China	
• Optional	Tour	
• Pengeluaran	pribadi	seperti:	telephone	,	laundry	dll	
• Ppn	1	persen	(%)	
• Tipping	TL,	GUIDE	&	DRIVER	IDR	750.000	

	
REGISTRATION	AND	PAYMENT	

• Deposit	 IDR	 3.000.000/org	 dibayarkan	 pada	 saat	 pendaftaran	 dan	 tidak	 dapat	
dikembalikan	(non	refundable)	bila	terjadi	pembatalan	oleh	peserta	dgn	alasan	apapun	

• Pendaftaran	 tanpa	 uang	muka	 sewaktu	 –	waktu	 dapat	 diberikan	 pada	 pendaftar	 lain	
tanpa	pemberitahuan	terlebih	dahulu	

• Pelunasan	paling	lambat	10	hari	sebelum	tanggal	keberangkatan	
• Susunan	acara	/	Penerbangan	/	Harga	dapat	berubah	/	naik	sewaktu	–	waktu	tergantung	

kondisi	penerbangan	ataupun	sisa	seat	yang	tersedia	
• Daftar	hotel	dan	jadwal	tour	dapat	berubah	tanpa	mengurangi	isi	daripada	tour	
• Bila	 peserta	 kurang	 dari	 15	 orang,	 penyelenggaraan	 berhak	 membatalkan	 tour	 dan	

seluruh	pembayaran	akan	dikembalikan	
• Peserta	 wajib	mengikuti	 seluruh	 acara	 tour,	 apabila	 ada	 sebagian/seluruh	 acara	 tour	

yang	tidak	diikuti	akan	dikenakan	penalty	
	
OTHERS	AND	DISCLAIMER		

• Pembatalan:		
o 7	hari	sebelum	keberangkatan	dikenakan	biaya	100%/orang	dari	harga	tour		
o 14	hari	sebelum	keberangkatan	dikenakan	biaya	75%/orang	dari	harga	tour	
o 30	hari	sebelum	keberangkatan	dikenakan	biaya	50%/orang	dari	harga	tour	


