6D5N – TAIWAN SUN MOON LAKE & SKY LANTERN
TOUR DATES
• 20 Maret 2020
• 7/21 April 2020
FULL ITINERARY
DAY 1: JAKARTA – TAIPEI CI762 CGKTPE 14.35 – 20.55 (-)
• Para peserta diharapkan berkumpul di Bandara International Soekarno – Hatta untuk
bersama-sama melakukan penerbangan menuju Taipei, Taiwan. Setibanya di Taipei,
Anda akan diantarkan ke Hotel untuk beristirahat.
DAY 2: TAIPEI – SUN MOON LAKE - NANTOU (B/L/D)
• Setelah santap pagi, Anda diajak ke Provinsi Nantou untuk mengunjungi Wen Wu
Temple dan juga menyusuri Sun Moon Lake dengan kapal ferry. Selanjutnya Anda
berkesempatan untuk membeli Jamur Lingzhi, yang sangat berkhasiat. Malam hari,
Anda akan diajak untuk melihat kehidupan malam di daerah Fengjia Night Market,
dimana Anda dapat mencicipi makanan ringan khas Nantou.
• Hotel: Ever Delightful Business Hotel (*3) atau setaraf
DAY 3: NANTOU - TAICHUNG - TAIPEI (B/L/D)
• Hari ini Anda akan diajak untuk menuju Rainbow Village (photostop), Mitsui Outlet
Mall. Tentu tak lupa juga untuk mengunjungi Gaomei Wetlands, landmark kota
Taichung yang terletak di pesisir pantai dan terkenal dengan pemandangan indahnya.
Sore hari, Anda diajak kembali ke kota Taipei untuk mengunjungi Ximending Night
Market.
• Hotel: Wen Bin Hotel (*3) atau setaraf
DAY 4: TAIPEI - YEHLIU - SHIFEN - JIUFEN - TAIPEI (B/L/D)
• Tour hari ini mengajak Anda untuk mengunjungi Yehliu Geopark, yang terkenal dengan
batu karang Queen’s Head Rock. Anda juga akan diajak untuk melepaskan Sky Lantern
di daerah Shifen dan mengunjungi Jiufen Old Street. Sore hari, Anda akan diajak untuk
membeli makanan ringan khas dari Taiwan di Vigor Kobo.
• Hotel: The Enterpriser Hotel (*3) atau setaraf
DAY 5: TAIPEI (B/L/D)
• Setelah santap pagi, Anda akan diantar untuk mengunjungi Chiang Khai Sek Memorial
Hall, sebuah landmark Taiwan yang berisikan koleksi dan sejarah dari Presiden pertama
Taiwan, Chiang Khai Sek. Dilanjutkan dengan mengunjungi untuk berfoto di Martyr’s
Shrine (photostop) dan Elephant Mountain, dimana Anda dapat berfoto dengan latar

•

belakang Taipei 101. Puas berfoto, perjalanan Anda dilanjutkan menuju Taipei 101 Mall.
Malam hari, Anda akan diajak menuju Shilin Night Market.
Hotel: Leisure Hotel (*3) atau setaraf

DAY 6: TAIPEI - JAKARTA CI761 TPECGK 09.05 - 13.35 (B)
• Setelah santap pagi, Anda akan diantar menuju Bandara International Taoyuan untuk
terbang kembali ke Tanah Air. 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 10.900.000 / orang (Adult Twin Share)
MINIMUM PAX
• 20 orang
INCLUSIONS
• Tiket International dengan China Airlines (Economy Class)
• Fuel Surcharge, Airport Tax International CI
• Airport Tax Jakarta
• Bagasi sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan
• Akomodasi Hotel 3*berdasarkan 1 kamar berdua
• Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata
• Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama tour
• Asuransi Perjalanan (tidak cover peserta diatas 70Thn)
EXCLUSIONS
• Visa Taiwan IDR 800.000/pax
• Tipping Tour Leader IDR 300.000 di bayarkan langsung pada saat berkumpul di bandara
• Tipping Local Guide & Driver IDR 450.000
• Pembuatan passport dan dokumen lainnya
• Tips Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll
• Pengeluaran pribadi
• Optional tour
• Biaya lain yang tidak termasuk di atas
• 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) bila terjadi 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 mengikatkurs
• Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
• Pelunasan paling lambat 30 hari sebelum tanggalkeberangkatan
• 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
• Harga/Jadwal Tour/Airport tax Internasional & Flight Insurance dapat berubah sewaktuwaktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

