CHINA VIETNAM

SRIWIJAYA CHARTER
FLIGHT

NANNING – BEIHAI – DONGXING - HALONG BAY - HANOI
Updated: NT 18-2-2019

HARI 1

JAKARTA – NANNING (MM)

SJ3130 CGKNNG 09.45-15.30

Berkumpul

Soekarno

di

Bandara

Internasional

Hatta

untuk

(NANNING,GUANGXI)

bersiap

melakukan penerbangan menuju kota Nanning, Setibanya langsung diajak
makan malam, sebelum menuju hotel untuk beristirahat.
Hotel
HARI 2

: Universal International Hotel, Nanning

NANNING - BEIHAI(MP,MS,MM)

BUS

(QINGXIU MOUNTAIN)

Setelah santap pagi, Anda akan diajak mengunjungiQingxiu Mountain
Scenic Areayang tidak jauh dari pusat ibu kota Nanning, di sini Anda dapat
melihat dan berfoto dengan latar belakang utama Longxiang Pagoda yang
dibuat dengan gaya bangunan zaman dinasti Ming, setelah itu, mampir
sejenak di Silk Shop, kemudian perjalanan dilanjutkan kembali menuju kota
BeiHai (Pantai Utara), setibanya diajak mengunjungi BeiHai Old Street, yang
merupakan kawasan kota tua dan sudah ada sejak abad ke 18. Berhenti
sebentar di Health Productsebelum menuju hotel untuk istirahat.
Hotel
HARI 3

: Vienna International Hotel, BeiHai

BEIHAI(MP,MS.MM)

BUS

(SILVER BEACH PARK)

Setelah santap pagi, Anda akan diajak berkeliling di kota BeiHai dengan
mengunjungi Shell Carving Museum, yang merupakan kawasan museum
ukir segala jenis kerang laut. Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju Nan
Zhu Hun untuk photostop, yang merupakan sebuah tugu dengan tinggi 15
meter yang merupakan simbol dari kota BeiHai. Setelah selesai makan
siang, perjalanan dilanjutkan menuju Silver Beach Park, yakni sebuah
kawasan pantai yang terkenal di kota BeiHai. Anda akan diberikan waktu
bebas untuk menikmati area pantai ini. Setelah puas menikmati pantai
menuju Pearl Shop, kemudian makan malam, sebelum kembali menuju
hotel untuk beristirahat.
Hotel
HARI 4

: Vienna International Hotel, BeiHai

BEIHAI–DONGXING-HALONGBAY(MP,MS,MM)

BUS

(FRIENDSHIP BRIDGE )

Hari ini perjalanan dari kota BeiHai dilanjutkan menuju kota DongXing,
yakni kota perbatasan antara wilayah daratan Tiongkok dengan daratan
Vietnam. Setelah selesai proses imigrasi, melanjutkan perjalanan menuju
kota MongCai, Vietnam. Setibanya mampir sejenak diMongCai Tax Free
Shop. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju kota HalongBay, selama
perjalanan, akan melewatijembatan China – Vietnam Friendship Bridgedan
The Fifth Boundary Monument of Qing Dinasty.

Setelah tiba di kota
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Halong, menuju ke hotel untuk berisitrahat.
Hotel

HARI5

: Crown Hotel, Halong

HALONG BAY(MP,MS,MM)

BUS

(HALONG BAY)

Setelah selesai makan pagi, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan
bus menuju Tun Chau Island, yang merupakan suatu pulau di kota halong
di mana terdapat banyak kapal wisata Halong Bay bersandar. Di Sini, Anda
akan diajak untuk menikmati pertunjukan Water Puppet Show yang
terkenal dari negeri Vietnam. Setelah selesai, kemudian Anda akan mulai
menikmati Halong Bay Cruise untuk mengelilingiteluk Halong yang
terkenal akan pemandangan gugusan batu kapur yang tersebar banyak di
area ini. Juga Anda akan diajak mengunjungi Folk Village di kota Halong,
setelah itu shopping di Jade Shop dan Sajin Shop, sebelum kembali
menuju hotel untuk beristirahat.
Hotel

HARI 6

: Crown Hotel, Halong

HALONG BAY - HANOI (MP,MS,MM)

BUS

(HOCHIMINH MAOSELEUM)

Hari iniperjalanan dilanjutkan menuju kota Hanoi yang merupakan ibu kota
dari negera Vietnam. Setibanya di kota Hanoi, Anda akan diajak city tour
mengunjungi Bating Square di mana terdapat Ho Chi Minh Museum &
Mausoleum (setiap Senin & Jumat tutup), photo stop di Presidential
Palace, dan juga mengunjungi area Ho Chi Minh Former residence yang
merupakan tempat tingal bapak pendiri Negara Vietnam, Ho Chi Minh
semasa hidupnya. Anda juga akan diajak mengunjungi DuZhu Temple
sore hari nya. Setelah selesai acara hari ini, perjalanan dilanjutkan makan
malam dan kembali ke hotel untuk beristirahat.
Hotel
HARI 7

: Muong Thanh Hotel, Hanoi

HANOI - NANNING (MP,MS,MM)

BUS

(YOU YI PASS)

Pagi ini kembali ke kota Nanning. Setelah selesai melewati proses imigrasi
antar kedua border, Anda akan diajak mengunjungi Friendship Pass (You
Yi Pass) yang dulunya merupakan border utama antara ke dua negara,
dan sekarang menjadi tempat untuk mengenang persahabatan antara ke
dua Negara tersebut, baik Tiongkok maupun Vietnam. Setelah selesai
makan siang, perjalanan dilanjutkan ke kota Nanning untuk makan malam
dan kembali ke hotel untuk beristirahat.
Hotel
HARI 8

: Universal International Hotel, Nanning

NANNING - JAKARTA (MP/MS)

SJ3131 NNGCGK 16.40-20.15
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Acara bebas, hingga waktunya Anda di antar ke airport untuk penerbangan
kembali ke Jakarta.
Tibalah kita pada akhir acara tour kali ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada Tx Travel dan
sampai jumpa pada acara tour Tx Travel lainnya.
Hargaberlakuuntuk minimum keberangkatan20peserta
DEPARTURE DATE

ADULT / CHILD

CHILD

CHILD

SINGLE

Twin / Triple Sharing

With Bed

No Bed

SUPPLEMENT

7.980.000

7.980.000

7.980.000

2.000.000

APR : 4,11,18,25
MAY : 2,9,16,23

HARGA TERMASUK
Tiket pesawat Jakarta – Nanning PP dengan Sriwijaya Air
Charter Flight(Economy Class)

HARGA TIDAK TERMASUK
 Visa Group Pre Departure Double Entry 735.000
 Tipping 720.000

Fuel Surcharge, Airport Tax International YQ

 PPN 1%

Airport Tax Jakarta

 Pembuatan passport dandokumenlainnya

Bagasi 15Kg sesuai dengan peraturan maskapai

 Tips Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll

penerbangan

 Pengeluaranpribadi

Akomodasi hotel 4*berdasarkan 1 kamar berdua

 Optional tour

Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata

 Biaya lain yang tidaktermasuk di atas

Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama tour
Asuransi Perjalanan Standard Group (maksimal
tertanggung umur 70 tahun)
Syarat dan Ketentuan :


Uang muka sebesar 4 JUTA/orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan (non-refundable)
bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun.



Persyaratan visa pre departure: Scan Full page passport halaman depan berwarna (lembar yang ada
fotonya)



Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu.



Pelunasan paling lambat 1 Bulan 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 :
- 7 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari harga tour.
- 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.
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