
9D8N	–	BEST	OF	YUNNAN	(KUNMING	STONE	FOREST)	
	
TOUR	DATES	

• 10/17/24	April	2020	
• 1/8	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	–	DALI	(B/L/D)	

• Setelah	sarapan	pagi	Anda	akan	melakukan	perjalanan	menuju	Dounan	Flower	Market,	
Kunming,	 yang	 dikenal	 sebagai	 "Jindounan".	 Pasar	 bunga	 Dounan	 yang	 merupakan	
"the	 largest	 cut	 flower	market	 in	 China	 and	 even	Asia",	 dan	merupakan	 pasar	 bunga	
yang	 terkenal.	 Setelah	 makan	 siang	 perjalanan	 dilanjutkan	 menuju	 kota	 Dali	 sambil	
menikmati	 suasana	malam	 di	 Dali	 Ancient	 City	 yang	 bangunannya	 terbuat	 dari	 batu	
granite	dan	jalan	yang	terbuat	dari	batu	tulis	sepajang	2100	m.	Kota	ini	berada	diantara	
Gunung	 Changsan	 dan	 Danau	 Erhai	 yang	 membuat	 Anda	 merasa	 damai	 dengan	
keindahan	alam	yang	ada	serta	bentuk	kota	yang	seperti	papan	catur	dimana	disetiap	
sisi	kota	di	design	dengan	gaya	mosttown	pada	zaman	China	kuno.		

	
DAY	3:	DALI	–	LIJIANG	(B/L)	

• Setelah	 sarapan,	 Anda	 akan	 diajak	 untuk	melewati	 Three	 Pagodas	 dan	mengunjungi	
Dali	 Flower	Filed	yang	berada	di	 antara	Danau	Erhai	dan	Gunung	Changshan	dengan	
luas	 326	 hektar	 dan	 mempunyai	 60	 jenis	 bunga.	 Disana	 Anda	 akan	 melihat	 lautan	
bunga	 sesuai	 dengan	 musimnya.	 Setelah	 menikmati	 makan	 siang	 Anda	 akan	
melanjutkan	perjalanan	menuju	Lijiang	dan	mengunjungi	Black	Dragon	Pool	Park	nama	
danau	 ini	 diambil	 dari	 legenda	 pada	 zaman	 dahulu,	 ada	 10	 naga	 yang	 selalu	 berbuat	
jahat	di	dunia,	dan	seorang	pahlawan	bernama	Lu	Dongbin	mengalahkan	sembilan	dari	
naga	itu	dan	mengurung	mereka	di	dalam	Tuodog	Ancient	Building,	dan	meninggalkan	
naga	 kecil	 yang	 hitam	 agar	 tetap	 hidup	 dan	 menjadi	 keuntungan	 bagi	 masyarakat	
sekitar.	Setelah	 itu	Anda	akan	melewati	Red	Sun	Plaza.	Disana	 terdapat	patung	Mao	
Zedong	yang	dibangun	1	Oktober	1969	(hari	nasional	ke	20).	Setelah	itu	perjalanan	di	
lanjutkan	menuju	Lijiang	Ancient	Town,	Lijiang	Water	Truck,	Square	Street,	Bar	Street,	
yang	juga	dikenal	sebagai	Dayangu	Town	dimana	tempat	ini	merupakan	kota	tua	yang	
indah	 dengan	 lingkungan	 yang	membuat	Anda	merasa	 seperti	 di	 kota	 kuno.	 (Makan	
malam	biaya	sendiri)	,	setelah	itu	diantar	ke	Hotel	untuk	beristirahat.		

	
	



DAY	4:	LIJIANG	–	JIANCHUAN	(B/L/D)	
• Setelah	 sarapan,	 mengunjungi	 Shuhe	 Ancient	 Town.	 Dikenal	 dengan	 sebutan	

“Shaowu”	 yang	 berarti	 desa	 dibawah	 kaki	 gunung.	 Desa	 ini	 merupakan	 pemukiman	
awal	 suku	Naxi	 di	 Lijiang	 dan	merupakan	 kota	 yang	 terpelihara	 dengan	 baik	 dengan	
“Ancient	 tea-horse	 road”.	Setelah	 itu	Anda	akan	mengunjungi	Dongba	Valley	Lijiang,	
The	 Road	 to	 Heaven,	 Road	 and	 Path,	 dan	 Glass	 Skywalk	 Dongba.	 Anda	 juga	 akan	
mengunjungi	Glass	Skywalk	Dongba	yaitu	jembatan	kaca	yang	menggantung	diantara	
tebing,	berwarna	merah	seperti	neon.	Jembatan	ini	mempuyai	panjang	137	meter	dan	
lebar	 4	 meter,	 berdekatan	 dengan	 Yulong	 Grand	 Canyon	 dan	 Lijang	 City	 Selepas	
mengunjungi	Dongba	Valley,	Anda	akan	mengunjungi	Silver	Shop	dan	Spirulina	Shop.	
Setelah	makan	 siang	 perjalanan	Anda	 dilanjutkan	menuju	 Jianchuan	 dan	menghadiri	
Bonfire	Party	ala	Suku	Bai.		

	
DAY	5:	JIANCHUAN	–	CHUXIONG	(B/L/D)	

• Setelah	sarapan	mengunjungi	Jianchuan	Ancient	Town,	Jianchuan	Tower	dan	Baoguo	
Temple	yang	merupakan	area	yang	dibangun	pada	masa	Dinasti	Ming	tanpa	perubahan	
yang	 dilakukan,	 disana	 Anda	masih	 bisa	 melihat	 struktur	 bangunan	 dari	 masa	 awal,	
pertengahan	sampai	akhir	masa	Dinasti	Ming,	Dinasti	Qing,	sampai	RRC	pada	abad	ke	
20.	 Ini	 adalah	 museum	 khas	 di	 kediaman	 penduduk	 Bai	 yang	 ada	 di	 Yunnan:	 Pada	
periode	itu,	halaman	arsitektur	kuno	semuanya	dibangun	dengan	batu	bata	dan	kerikil	
biru,	 ditanami	 dengan	 bunga	 dan	 pohon,	 segar	 dan	 anggun.	 Pola	 keseluruhan	 Kota	
Kuno	 Jianchuan	 sepenuhnya	 mencerminkan	 dominasi	 Konfusianisme	 Bai	 Dinasti.	
Setelah	 menikmati	 makan	 siang	 Anda	 akan	 diajak	 menuju	 Sky	 Mirror	 Pavilion	 yang	
merupakan	 tempat	 untuk	 melihat	 pemandangan	 alam	 yang	 indah	 yang	 berada	 di	
antara	 Changsan	 Mountain	 dan	 Erhai	 Lake,	 setelah	 itu	 menuju	 Chuxiong	 dan	
mengunjungi	Zixi	Yi	Village	dan	menikmati	makan	malam	serta	beristirahat	diHotel.		

	
DAY	6:	CHUXIONG	–	STONE	FOREST	(B/L/D)	

• Setelah	 sarapan	 pagi,	 Anda	 akan	 melakukan	 perjalanan	 kembali	 menuju	 Kunming.	
Setelah	 makan	 siang,	 Perjalanan	 akan	 dilanjutkan	 menuju	 Kemudian	 Anda	 akan	
mengunjungi	Tea	Culture	Heritage	Hall	disana	Anda	akan	belajar	tentang	Chinese	Tea:	
Puer	 Tea	 merupakan	 teh	 kesehatan	 dari	 propinsi	 Yunnan,	 Anda	 akan	 melihat	
bagaimana	membuat	 Puer	 Tea	 serta	 cara	meminumnya.	 Perjalanan	 akan	 dilanjutkan	
menuju	 Shilin.	 Kemudian,	 Anda	 akan	 menuju	 Stone	 Forest	 mengunjungi	 Xinglin	
Temple	 &	 Seasonal	 Fruit	 Picking	 dimana	 Anda	 dapat	 memetik	 buah	 segar	 dari	
perkebunan.	Malam	Anda	akan	bermalam	di	Resort	Stone	Forest.		

	
DAY	7:	STONE	FOREST	–	KUNMING	(B/L/D)	

• Setelah	sarapan	pagi	Anda	akan	mengunjungi	Xingling	Grand	View	Park	&	Black	Stone	
Forest	Scenic	Area	yang	merupakan	taman	yang	indah	serta	area	hutan	batu	terbentuk	
jutaan	 tahun	 lalu,	 Setelah	 menikmati	 makan	 siang,	 Anda	 akan	 di	 ajak	 untuk	
mengunjungi	Chinese	Herb	EXPO	Garden	penuh	dengan	tumbuhan	herbal	 tradisional	
China,	dilanjutkan	menuju	Health	Product	yang	merupakan	tempat	pengolahan	produk	



ganggang	 laut	 terbesar	 di	 China.	 Kemudian	melanjutkan	 perjalanan	 kembali	menuju	
Kunming	untuk	beristirahat.		

	
DAY	8:	KUNMING	(B/L)	

• Setelah	 sarapan,	 Anda	 akan	 mengunjungi	 Yuantong	 Temple	 yang	 merupakan	
Bangunan	 Heritage	 Kunming	 yang	 berusia	 1200	 tahun.	 Bangunan	 ini	 merupakan	
bangunan	yang	dilindungi	pemerintah	yang	dibangun	pada	akhir	abad	ke-8	pada	masa	
Kerajaan	Nanzhao	pada	dinasti	Tang,	dilanjutkan	dengan	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.	Kemudian	anda	akan	mengunjungi	Sunac	Dianchi	Resort	sampai	waktunya	
Anda	diantar	ke	Bandara.		

	
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	10.500.000	/	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)	

• Bagasi	15kg,	Hand	Carry	5kg	
• Harga	 tour	 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	VOA	IDR	450.000	
• 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/orang	 dibayarkan	 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	 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	

• Harga/Jadwal	 Tour/Airport	 tax	 Int’l	 &	 Flight	 Insurance	 dapat	 berubah	 sewaktu-waktu	
tanpa	pemberitahuan	terlebih	dahulu	

	


