
10D9N	–	BEIJING	SHANGHAI	+	DISNEYLAND	(LEBARAN)	
	
TOUR	DATES	

• 18	Mei	2020	
	
FULL	ITINERARY	
	
DAY	1:	JAKARTA	–	SHANGHAI	GA894	CGK-PVG	23.35-07.05+1		

• Hari	ini	Anda	akan	berkumpul	di	Bandara	Soekarno-Hatta	untuk	melakukan	perjalanan	
menuju	Shanghai.		

	
DAY	2:	SHANGHAI	(B/L/D)	

• Pagi	 ini	 Anda	 tiba	 di	 Shanghai.	 Anda	 akan	 diantar	 untuk	 menikmati	 santap	 pagi.	
Setelah	 itu	 diantar	 menuju	 Pearl	 TV	 Tower	 untuk	 berfoto.	 Lalu,	 Anda	 akan	 diajak	
melewati	The	Bund	atau	dikenal	dengan	 sebutan	Shanghai	Than	yang	 terletak	ditepi	
sungan	Huang	Pu	dan	diberi	waktu	bebas	untuk	berbelanja	di	Nanjing	Road	 -	daerah	
pertokoan	yang	terkenal	di	Shanghai	dan	Chenghuangmiao	Market.	Setelah	itu,	Anda	
juga	diajak	mengunjungi	 toko	mutiara.	Hotel:	 Shanghai	Q-Box	Sanjiagang	Hotel	 (*4)	
atau	setaraf		

	
DAY	3:	SHANGHAI	DISNEYLAND	(B/L/D)	

• Acara	hari	ini	seharian	penuh	akan	diajak	untuk	bermain	di	Disneyland	yang	merupakan	
tempat	 wisata	 dimana	 banyak	 atraksi	 menarik.	 Dikawasan	 Gardens	 of	 Imagination	
menampilkan	 12	 Chinese	 Zodiac	 tokoh-tokoh	 disney.	 Disana	 Anda	 dapat	 bertemu	
dengan	tokoh	kartun	seperti:	Frozen,	Mickey	Mouse,	dll.	Serta	dapat	berbelanja	aneka	
souvenir	tokoh	kartun.	Hotel:	Shanghai	Q-Box	Sanjiagang	Hotel	(*4)	atau	setaraf		

	
DAY	4:	SHANGHAI	–	HANGZHOU	(B/L/D)	

• Perjalanan	hari	 ini	dilanjutkan	menuju	Hangzhou	untuk	mengunjungi	West	Lake	atau	
danau	 Xi	 Hu	 yang	 terkenal	 dengan	 Legenda	 Ular	 Putih.	 Kemudian	 Anda	 juga	 diajak	
mengunjungi	Yue	Fei	Tomb.	Bermalam	di	Hangzhou.	Hotel:	Hangzhou	Star	Way	Hotel	
(*4)	atau	setaraf		

	
DAY	5:	HANGZHOU	–	WUZHEN	–	SUZHOU	(B/L/D)	

• Setelah	santap	pagi,	Anda	akan	diajak	mengunjungi	Wuzhen	Water	Town	yang	terletak	
di	 tepi	 sungan	 yang	 sudah	 ada	 sejak	 2000	 tahun	 yang	 lalu,	 dimana	 terdapat	 banyak	
bangunan	rumah	kuno	dan	toko-toko	souvenir.	Kemudian	perjalanan	Anda	dilanjutkan	
menuju	Suzhou	untuk	mengunjungi	Suzhou	Silk	Factory.	Bermalam	di	Suzhou.	Hotel:	
Suzhou	Joy	Holiday	Hotel	(*4)	atau	setaraf		

	
DAY	6:	SUZHOU	–	BEIJING	Bullet	Train	(B/L/D)	

• Hari	 ini	 Anda	 diajak	mengunjungi	 Tiger	Hill	 dan	Harmony	 Times	 Square.	Dilanjutkan	
menuju	 Jinji	 Lake	 yang	 dikenal	 sebagai	 salah	 satu	 symbol	 kota	 Suzhou.	 Setelah	 itu	



perjalanan	 dilanjutkan	 menuju	 Beijing	 menggunakan	 Bullet	 Train	 untuk	 bermalam.	
Hotel:	Beijing	Bright	Culture	Hotel	(*4)	atau	setaraf		

	
DAY	7:	BEIJING	(B/L/D)	

• Tour	hari	ini	mengajak	Anda	untuk	mengunjungi	Summer	Palace	(Istana	Musim	Panas)	
yang	dikenal	sebagai	taman	kekaisaran	yang	terbaik	di	China.	Setelah	itu,	Anda	diantar	
menuju	 Wang	 Fu	 Jing	 Street	 untuk	 berbelanja.	 Malam	 ini,	 anda	 akan	 diajak	 untuk	
mencoba	makanan	populer	khas	Beijing	yaitu	Peking	Roast	Duck.	Hotel:	Beijing	Bright	
Culture	(*4)	atau	setaraf	Meals:	Makan	Pagi,	Makan	Siang,	Makan	Malam		

	
DAY	8:	BEIJING	(B/L/D)	

• City	tour	hari	ini	mengajak	Anda	untuk	mengunjungi	Great	Wall	yang	merupakan	salah	
satu	 dari	 tujuh	 keajaiban	 dunia.	 Tembok	 beas	 ini	 memiliki	 panjang	 ±6.000km	 yang	
membentang	 di	 5	 Propinsi	 China.	 Selanjutnya,	 Anda	 dapat	 berfoto	 dengan	 latar	
belakang	Bird	Nest	Stadium	(photostop)	yang	merupakan	tempat	diselenggarakannya	
Olimpiade	2008	yang	bentuknya	menyerupai	sarang	burung.	Tak	lupa	Anda	akan	diajak	
mengunjungi	toko	obat	bakar	yang	terkenal,	yaitu	Bao	Shu	Tang.	Dilanjutkan	menuju	
Latex	Shop.	Hotel:	Beijing	Bright	Culture	(*4)	atau	setaraf		

	
DAY	9:	BEIJING	(B/L/D)	

• Pagi	ini	Anda	diajak	mengunjungi	Tian	An	Men	yang	merupakan	alun-alun	yang	konon	
terluas	 di	 dunia,	 400.000m².	 Pintu	 ini	merupakan	 gerbang	 utama	 istana	 pada	 zaman	
pemerintahan	Dinasti	Ming	dan	Qing.	Di	utara	dari	lapangan	ini,	terdapat	objek	wisata	
Kota	 Terlarang	 atau	 Forbidden	 City	 yang	 dibangun	 diatas	 tanah	 seluas	 720.000m².	
Uniknya,	 istana	 megah	 ini	 terbuat	 dari	 kayu	 tanpa	 paku	 dengan	 luas	 bangunan	
150.000m²	dan	memiliki	9999	ruangan.	Kawasan	ini	menjadi	istana	24	raja	dari	Dinasti	
Ming	 dan	 Qing	 (1368-1911).	 Dilanjutkan	 menuju	 Chinese	 Traditional	 Medicine	 (Foot	
Massage)	 dan	 Temple	 of	 Heaven	 yang	 dahulunya	 digunakan	 oleh	 Kaisar	 sebagai	
tempat	 berdoa	 bagi	 kesejahteraan	 rakyatnya.	 Malam	 hari,	 Anda	 diajak	 untuk	
menonton	show	yang	terkenal	yaitu	Acrobatic	Show.	Hotel:	Beijing	Bright	Culture	(*4)	
atau	setaraf	

	
DAY	 10:	 BEIJING	 –	DENPASAR	GA893	PEK-DPS	 08.50-16.30	DENPASAR	 -	 JAKARTA	GA417	
DPS-CGK	18.20-19.15	(-)		

• Setelah	 santap	 pagi,	 Anda	 akan	 diantar	 langsung	 menuju	 Airport	 untuk	 melakukan	
penerbangan	 kembali	 ke	 Tanah	 Air.	 Tibalah	 Anda	 pada	 akhir	 perjalanan	 tour	 kali	 ini	
bersama	kami.	Semoga	perjalanan	Anda	membawa	sejuta	kenangan	manis	dan	sampai	
jumpa	lai	di	acara	tour	lainnya.	

	
TOUR	PRICE	

• IDR	21.900.000	/	orang	(Adult	Twin	Share)	
	
MINIMUM	PAX	



• 20	orang	
	
INCLUSIONS	

• Tiket	International	dengan	Garuda	Indonesia	(Economy	Class)	
• Fuel	Surcharge,	Airport	Tax	International	YQ	
• Airport	Tax	Jakarta	
• Bagasi	20Kg	sesuai	dengan	peraturan	maskapai	penerbangan	
• Akomodasi	bintang	4*	berdasarkan	1	kamar	berdua	/	bertiga	
• Transportasi	Bus	AC	&	biaya	kunjungan	objek	wisata	
• Tour	Leader	dari	Jakarta	yang	menemani	selama	tour	
• Souvenir	
• Asuransi	Perjalanan	

	
EXCLUSIONS	

• Visa	China	IDR	575.000	
• Tipping	Tour	Leader	Rp.	450.000	(langsung	diserahkan	kepada	TL	di	bandara)	
• Tipping	Guide	&	Driver	IDR	400.000	
• Pembuatan	passport	dan	dokumen	lainnya	
• Tips	Porter	Bandara,	Bell	Boy	Hotel,	dll	
• Pengeluaran	pribadi	
• Optional	tour	
• Biaya	lain	yang	tidak	termasuk	di	atas	

	
REGISTRATION	AND	PAYMENT	

• Uang	muka	sebesar	7	JUTA	/orang	pada	saat	pendaftaran	dan	tidak	dapat	dikembalikan	
(non-refundable)	bila	terjadi	pembatalan	oleh	peserta	dengan	alasan	apapun.	

• Pendaftaran	 tanpa	 uang	 muka	 sewaktu-waktu	 dapat	 diberikan	 oleh	 pendaftar	 lain	
tanpa	pemberitahuan	terlebih	dahulu.	

	
OTHERS	AND	DISCLAIMER		

• Uang	muka	sebesar	7	JUTA	/orang	pada	saat	pendaftaran	dan	tidak	dapat	dikembalikan	
(non-refundable)	bila	terjadi	pembatalan	oleh	peserta	dengan	alasan	apapun.	

• Pendaftaran	 tanpa	 uang	 muka	 sewaktu-waktu	 dapat	 diberikan	 oleh	 pendaftar	 lain	
tanpa	pemberitahuan	terlebih	dahulu.	

• Pelunasan	paling	lambat	30	(tiga	puluh)	hari	sebelum	tanggal	keberangkatan.	
• Susunan	 acara/penerbangan/harga	 dapat	 berubah/naik	 sewaktu-waktu	 tergantung	

kondisi	penerbangan	ataupun	sisa	seat	yang	tersedia	dan	juga	biasanya	harga	akan	naik	
bagi	yang	mendaftar	tour	mendekati	tanggal	keberangkatan	

• Pembatalan	:		
o 15	-	34	hari	sebelum	keberangkatan	akan	dikenakan	biaya	40%	/org	dari	harga	

tour.	
o 08	-	14	hari	sebelum	keberangkatan	akan	dikenakan	biaya	50%	/org	dari	harga	

tour.		



o 07	hari	sebelum	keberangkatan	akan	dikenakan	biaya	100%	/org	dari	harga	tour	
• Harga/Jadwal	 Tour/Airport	 tax	 Int’l	 &	 Flight	 Insurance	 dapat	 berubah	 sewaktu-waktu	

tanpa	pemberitahuan	terlebih	dahulu	


