9D8N – ZHANGJIAJIE BEST OF HUNAN
TOUR DATES
• 22/29 Februari 2020
• 7/14/21/28 Maret 2020
FULL ITINERARY
DAY 1: JAKARTA – BANDAR SERI BEGAWAN BI 738 06.15 – 09.45 BANDAR SERI BEGAWAN –
CHANGSA BI 611 19.40 – 23.3
• Hari ini anda akan berkumpul di bandara Soekarno Hatta untuk menuju Changsa.
Transit di kota Bandar Seri Begawan yang merupakan ibu kota dari Brunei Darussalam.
City tour di kota ini mengunjungi/ melewati Masjid Omar Ali Saifuddien yang memiliki
menara marmer dengan kubah emas, dilengkapi taman yang permai dan air mancur,
Royal Palace Kesultanan Brunei Darussalam dan Taman-Taman di Bandar Seri
Begawan.
• Sore hari kembali ke airport untuk melanjutkan perjalanan menuju Changsa, setibanya
menuju hotel untuk beristirahat.
• Hotel: Vienna Hotel (*4) atau setaraf.
DAY 2: CHANGSA – CHANGDE Bus
• Setelah makan pagi , mengunjungi German Style Mini Town yang letaknya hanya 10
menit dari “china town first lake”, Willow lake. Menggunakan style original dari
German, membuat tamu merasakan romantisnya German.
• Setelah itu menuju ke Willow Lake, dan akan diajak mengunjungi Changde Poem Wall
dimana merupakan Tembok berukiran puisi-puisi yang di tulis oleh penyair terkenal dan
dinobatkan sebagai tembok puisi yang paling panjang di seluruh dunia.
• Dan setelah itu mengunjungi ChangDe DaXiao Road.
• Hotel: Jinyue Hotel (*4) atau setaraf.
DAY 3: CHANGDE – FENGHUANG Bus
• Hari ini perjalanan dilanjutkan menuju Fenghuang atau yang biasa disebut Phoenix
town. Sesampainya di sana, Anda akan diajak mengunjungi Fenghuang Ancient City.
• Setelah itu akan menikmati pemandangan malam Ancient Town yang sangat
mempesona.
• Menikmati bangunan-bangunan di tepian sungai yang indah dan mengagumkan.
• Hotel: Fengting (*4) atau setaraf.
DAY 4: FENGHUANG – ZHANGJIAJIE (B/L/D)
• Hari ini mengunjungi Tianmen Mountain Scenic Area dengan menggunakan cable car
menuju puncak Tianmen Mountain yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan
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pemandangan yang menakjubkan dari Zhangjiajie, setelah itu mengunjungi Glass
Walkway (termasuk cover/sarung sepatu).
Sore hari perjalanan dilanjutkan mengunjungi Junsheng Art Gallery (lukisan pasir).
Optional Tour: Fox Fairy Show RMB 380/Pax
Hotel: Tongda Hotel (*4) atau setaraf.

DAY 5: ZHANGJIAJIE (B/L/D)
• Setelah makan pagi mengunjugi Zhangjiajie Wulingyuan Scenic Area, di sini Anda akan
diajak berkeliling di taman nasional Zhangjiajie dengan mengunjungi area Tianzi
Mountain, West Sea Stone Forest untuk melihat dan berfoto dengan latar belakang
pegunungan batu. Anda kemudian juga diajak untuk naik Bailong Elevator, yang
merupakan lift outdoor tertinggi di dunia.
• Sesampainya Anda di atas, perjalanan kemudian dilanjutkan menuju area Yuanjiajie
untuk makan siang dan juga untuk melihat area gunung Avatar, disinilah merupakan
tempat cikal bakal sutradara James Cameron terinspirasi dalam membuat film berjudul
Avatar.
• Anda juga diajak mengunjungi: The World’s No.1 Bridge dan Mihun Stage. Malam hari
mengungjungi Xi Bu Street.
• Hotel: Guest Hotel (*4) atau setaraf.
DAY 6: ZHANGJIAJIE (B/L/D)
• Perjalanan hari ini adalah mengunjungi Huang Long Cave, Anda dapat melihat
pemandangan bebatuan stalagtit dan stalagmit yang indah dan sore hari menapaki
Glass Bridge, yang sekarang menjadi jembatan kaca terpanjang di dunia, dengan
panjang mencapai hingga 430 meter.
• Optional Tour: Baofeng Lake Include Battery Car RMB 280/Pax
• Hotel: Guest Hotel (*4) atau setaraf.
DAY 7: ZHANGJIAJIE – CHANGDE (B/L/D)
• Hari ini menuju kota Changde , Anda dapat mengunjungi Tao Hua Yuan Scenic Area,
disini Anda dapat menikmati teh khas local yang bernama Lei Cha Yan yang bagus
untuk kesehatan dan menyaksikan Impressions Gan Nian pertunjukan live performance
dari 360° panoramic picture of rural life large-scale "peach blossom land” (apabila Hujan
tidak ada pertunjukan).
• Hotel: Jinyue Hotel (*4) atau setaraf Meals : Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam
DAY 8: CHANGDE – CHANGSA (B/L/D)
• Hari ini kembali ke kota Changsa , akan mengunjungi Xiang River Cultural Centre,
Dufujiang Pavilion, dan anda juga dapat berbelanja Huangxing Pedestrian Street, dan
Taiping Old Street.
• Malam hari, menuju Airport untuk penerbangan kembali menuju Jakarta.

DAY 9: CHANGSA – BANDAR SERI BEGAWAN BI 612 00.30 – 04.30 BANDAR SERI BEGAWAN
– JAKARTA BI 735 11.00 – 12.2
• 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 9.990.000 / orang (Adult Twin Share)
MINIMUM PAX
• 20 orang
INCLUSIONS
• Tiket International dengan Economy Class
• Fuel Surcharge, Apo Tax Int, Airport Tax Jakarta
• Bagasi sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan
• Akomodasi hotel 4* & 5* (1 kamar berdua/bertiga)
• Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata
• Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama tour
• Asuransi perjalanan standard group (usia tertanggung kurang dari 70 tahun)
EXCLUSIONS
• Visa China Single Entry Proses Biasa Rp 575.000
• Tips untuk TL Rp 400.000,- per pax (dibayar di bandara)
• Tips Guide dan Driver Rp 450.000,- per pax
• 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 Rp 4.000.000/pax pada saat pendaftaran dan tidak dapat
dikembalikan (non-refundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan
apapun
OTHERS AND DISCLAIMER
• Uang muka sebesar Rp 4.000.000/pax pada saat pendaftaran dan tidak dapat
dikembalikan (non-refundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan
apapun.
• Jika terjadi pembatalan setelah deposit ataupun pelunasan oleh tamu dalam jangka
waktu H-7 sebelum keberangkatan dengan alasan apapun, maka akan dikenakan
charge Rp. 1.350.000.

•
•
•
•

•

•

Jika terjadi pembatalan setelah deposit ataupun pelunasan oleh tamu dengan alasan
apapun, maka akan dikenakan charge Rp. 450.000.
Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Pelunasan paling lambat 21 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.
Harga/Jadwal Tour/Airport tax Int’l & Flight Insurance dapat berubah sewaktu-waktu
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

