6D5N – SUPREME GUILIN
TOUR DATES
• 25 Februari 2020
• 3/10/17/24/31 Maret 2020
FULL ITINERARY
DAY 1: JAKARTA - NANNING ID7623 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
DAY 2: NANNING - GUILIN (B/L/D)
• 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
DAY 3: GUILIN (B/L/D)
• 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 Optional tour Four Lakes Cruise: RMB 270/pax
DAY 4: GUILIN - YANGSHUO (B/L/D)
• 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. Optional tour Yao Mountain (include cable car): RMB 200/pax
Optional tour Impression of Liusanjie Show: RMB 270/pax
• Hotel: Tangrenjie Hotel / Setaraf
DAY 5: YANGSHUO - NANNING (B/L/D)
• Setelah makan pagi mengunjungi Li Jiang Wan Scenic Area, yang terkenal dengan Old
Townnya, tak lupa anda akan menikmati Dragon Boat untuk mengunjungi Tian Gong
Yan Cave (Heavenly Inderwater Cave). Dilanjutkan dengan berbelanja di West Street.
Toko Wajib: Bamboo Setelah itu Anda akan diantar menuju menuju airport untuk

•

penerbangan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhirlah perjalanan wisata
Anda. Terimakasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa pada acara tour lainnya
Optional tour Li River Cruise short line: RMB 160/pax
Bermalam di pesawat

DAY 6: NANNING - JAKARTA ID7622 NNG CGK 0030 0420
• Tiba di tanah Air tercinta.
TOUR PRICE
• IDR 5.690.000 / orang (Adult Twin Share)
MINIMUM PAX
• 20 orang
INCLUSIONS
• Ticket pesawat udara pp kelas ekonomi (non-endorsable, non-refundable & nonreroutable berdasarkan harga group / promosi) dengan pesawat Batik Air
• Airport tax International (dapat berubah sewaktu waktu)
• Penginapan di Hotel berdasarkan minimal 2 (dua) orang dalam 1 kamar (twin sharing)
• Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum dalam acara perjalanan
• 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
EXCLUSIONS
• Asuransi perjalanan individu
• Tips untuk Lokal Guide, Tour Leader & Pengemudi IDR 400.000/pax (dibayarkan di
Jakarta)
• Visa China (+ 600.000/orang, single entry)
• Biaya dokumen perjalanan seperti: paspor, entry permit, dll
• Pengeluaran pribadi seperti: telepon, room service, laundry, mini bar, tambahan
makanan dan minuman serta pengeluaran lainnya
• Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan
• Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 20 kg), Biaya bea masuk yang
dikenakan oleh duane di Jakarta maupun di negara yang dikunjungi
• Biaya Single Supplement
• Tips untuk Pelayan restoran, dan Porter (jika ada) di Hotel dan Bandara
• Traveling bag bagi setiap peserta

•
•
•

PPN 1% untuk Biaya Tour
PPN 1% untuk Single Supplement
Optional Tour:
o Landscape Acrobatic Guilin Show: RMB 200/pax
o Four Lakes Cruise: RMB 270/pax
o Yao Mountain (include cable car): RMB 200/pax
o Impression of Liusanjie Show: RMB 270/pax
o Li River Cruise short line: RMB 160/pax

REGISTRATION AND PAYMENT
• HARGA BERDASARAKAN MINIMAL 20 PESERTA DEWASA + 01 TOUR LEADER
• Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per
peserta IDR 2.500.000 + Biaya Visa (jika ada)
OTHERS AND DISCLAIMER
• HARGA BERDASARAKAN MINIMAL 20 PESERTA DEWASA + 01 TOUR LEADER
• Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per
peserta IDR 2.500.000 + Biaya Visa (jika ada)
• Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi
dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum
keberangkatan
• Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan
dokumen sesuai jadwal dan ketentuan dari pihak Kedutaan, dan biaya visa tetap harus
dilunasi walaupun visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan
• 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
• 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
• Pelunasan biaya tour paling lambat 21 hari sebelum tanggal keberangkatan
• Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan
• Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan
akan dikenakan biaya pembatalan, sbb:
o setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable)
o 30 - 15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour
o 14 - 06 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour
o 05 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 100% dari biaya tour
• Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah
memahami dan menerima syarat & kondisi di atas

