6D5N – SHANGHAI TRIANGLE
TOUR DATES
• 10/17/24/31 Maret 2020
• 7/14/21/26 April 2020
• 5/12 Mei 2020
• 930 Juni 2020
FULL ITINERARY
DAY 1: JAKARTA – xSINGAPORE - SHANGHAI SQ967 CGKSIN 20.20 – 23.05 SQ826 SINPVG
01.15 – 06.30 (inflight meals)
• Para peserta diharapkan berkumpul di Bandara International Soekarno – Hatta untuk
bersama-sama melakukan penerbangan menuju Shanghai, China.
DAY 2: SHANGHAI – HANGZHOU (-/L/D)
• Tiba di Shanghai, Anda akan diantarkan menuju kota Hangzhou, sebuah kota yang
terkenal sangat indah dan romantis. Anda akan diajak untuk mengunjungi Qinghefang
Street, untuk berbelanja. Usai santap siang Anda akan diajak menyusuri West Lake
atau Xi Hu, yang terkenal akan legenda Siluman Ular Putih. Sore hari, Anda akan diajak
untuk menikmati Teh yang konon sangat digemari oleh Kaisar Qianlong. Optional
Tour: Song Dynasty Show: RMB 300-320/orang
• Hotel: Hangzhou Star Way Hotel (*4) atau setaraf
DAY 3: HANGZHOU - NANXUN WATERTOWN - SUZHOU (B/L/D)
• Hari ini Anda akan diajak menuju Fish and Flower Harbour, dimana Anda dapat melihat
pemandangan indah dan juga memberikan makanan untuk ikan-ikan yang ada.
Selanjutnya Anda akan diajak ke salah satu kota air yaitu, Nanxun Watertown. Sore
hari, perjalanan Anda dilanjutkan menuju kota Suzhou, kota yang konon disebut oleh
Marco Polo sebagai Venice Asia. Disini Anda akan diajak mengunjungi Lotus Garden,
satu komplek perumahan dan taman pada masa dinasti Qing. Anda juga akan diajak
untuk berbelanja di Suzhou Guanqian Old Street.
• Hotel: Suzhou Jincheng Hotel (*4) atau setaraf
DAY 4: SUZHOU - SHANGHAI (B/L/D)
• Hari ini mengajak Anda untuk mengunjungi Silk Factory, untuk melihat cara
pemrosesan ulat sutra China yang terkenal. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju
Panmen Gate, benteng kota yang dibangun lebih dari 2500 tahun lalu. Sore hari, Anda
akan diantarkan menuju kota Shanghai, kota metropolitan yang sangat terkenal.
Dimana Anda akan diajak menuju The Bund, dan juga berphoto dengan latar belakang

•
•

Oriental TV Tower. Puas berphoto Anda akan diajak untuk berbelanja di satu jalanan
yang sangat terkenal di Shanghai, yaitu Nanjing Road.
Optional Tour: Huangpu River Cruise: RMB 160/orang
Hotel: Q-Box Hotel Sanjiagang (*4) atau setaraf

DAY 5: SHANGHAI (B/L/D)
• Setelah santap pagi, Anda akan diantar untuk mengunjungi Jade Cultural Centre,
dimana Anda dapat berbelanja Giok China yang sangat terkenal. Selanjutnya Anda
akan diantarkan menuju Century Park, taman terluas di Shanghai dengan luas 140
hektar. Perjalanan Anda dilanjutkan menuju Jade Buddha Temple, sebuah kuil umat
Buddha yang dibangun pada tahun 1882. Sore hari, Anda akan diajak untuk berbelanja
di Xin Tian Di dan juga Chenghuangmiao Shopping Street.
• Selesai santap malam, Anda akan diantarkan menuju Shanghai Pudong International
Airport, untuk melakukan penerbangan kembali ke Tanah Air.
DAY 6: SHANGHAI - SINGAPORE - JAKARTA SQ825 PVGSIN 00.10 - 06.00 SQ952 SINCGK
07.40 - 08.25
• Tibalah kita pada akhir perjalanan tour kali ini dengan membawa sejuta kenangan
manis bersama kami. Terima kasih atas partisipasi Anda, sampai jumpa pada acara tour
kami lainnya.
TOUR PRICE
• IDR 8.900.000 / orang (Adult Twin Share)
INCLUSIONS
• Tiket International dengan Singapore Airlines (Economy Class)
• Fuel Surcharge, Airport Tax International SQ
• Airport Tax Jakarta
• Bagasi sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan
• Akomodasi hotel 4* (lokal) berdasarkan 1 kamar berdua
• Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata
• Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama tour
MINIMUM PAX
• 20 orang
EXCLUSIONS
• Visa China IDR 575.000/pax
• Tipping Tour Leader IDR 300.000 di bayarkan langsung pada saat berkumpul di
bandara.
• Tipping Local Guide & Driver IDR 350.000
• Pembuatan passport dan dokumen lainnya
• Tips Porter Bandara, Bell Boy Hotel,dll

•
•
•
•

Pengeluaran pribadi
Optional tour
Biaya lain yang tidak termasuk diatas
Souvenir

REGISTRATION AND PAYMENT
• Sesuai peraturan dari pemerintah pembayaran harus di lakukan dalam Rupiah dengan
kurs yang berlaku pada hari pembayaran
• Uang muka / deposit sebesar IDR 3.000.000,-/orang pada saat pendaftaran dan tidak
dapat dikembalikan (non-refundable) bilaterjadi pembatalan oleh peserta dengan
alasan apapun
OTHERS AND DISCLAIMER
• Sesuai peraturan dari pemerintah pembayaran harus di lakukan dalam Rupiah dengan
kurs yang berlaku pada hari pembayaran
• Uang muka / deposit sebesar IDR 3.000.000,-/orang pada saat pendaftaran dan tidak
dapat dikembalikan (non-refundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan
alasan apapun
• Uang muka / deposit tidak mengikat kurs
• Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
• Pelunasan paling lambat 30 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 7 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari harga tour
o 14 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 50% /org dari harga tour

