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HARI 1 JAKARTA – KUNMING
Berkumpul di Bandara Soekarno - Hatta di tempat yang sudah ditentukan. Bersama-sama kita akan melakukan perjalanan
menuju Kota Kunming yang merupakan kota musim semi penuh bunga di semua musim. Setibanya di Kota Kunming,
Anda akan dijemput dan langsung diantarkan ke hotel untuk beristirahat.

Hotel: Wan Jin An Hotel atau setaraf
HARI 2 KUNMING - CHENGDU ( MP/MS/MM )
Hari ini anda akan meninggalkan kota Kunming menuju kota Chengdu menggunakan Bullet Train. Setelah tiba di
Chengdu, anda akan diajak makan malam di local restaurant sebelum anda check in hotel dan beristrirahat.

Hotel: Howard Johnson International Chengdu Hotel atau setaraf
HARI 3 CHENGDU - JIUZHAIGOU ( MP/MS/MM )
Setelah sarapan pagi anda akan melanjutkan perjalanan menuju Jiuzhaigou. Dalam perjalanan, anda akan
singgah/melewati Wenchuan Earthquake Site, pusat Gempa dahsyat yang terjadi di tahun 2008 di provinsi Sichuan.
Kemudian anda juga diajak melihat Wenchuan New Town, kota baru yang direstorasi usai gempa. Setelah itu anda
akan diajak mengunjungi Baishi Qiang Ethnic Villeage, sebuah desa tempat tinggal salah satu dari 56 suku minoritas
yang diakui pemerintah negara RRC. Desa ini juga berada di sebelah timur perbatasan dari dataran tinggi Tibet. Dimana
anda dapat menikmati pemandangan indah dari Danau Diexi yang terbentuk dari getaran gempa di tahun 1933. setelah
itu perjalanan dilanjutkan menuju Jiuzhaigou. Tiba di sana, anda akan diajak makan malam sebelum check in hotel dan
beristirahat.

Hotel: Howard Johnson International Chengdu Hotel atau setaraf
HARI 4 JIUZHAIGOU ( MP/MS/MM )
Hari ini, seharian penuh anda akan diajak terpesona menikmati keindahan Jiuzhaigou. Anda diajak melihat pemandangan
Danau Warna warni, Danau kaca, Air Terjun Mutiara, Air terjun Nuorilang, Sumber air 5 warna, Danau Long
(Naga), Danau Shuzheng, Desa suku Shuzheng penduduk asli Tibet, Danau Macan, Danau Phinoceros,
kemudian Biara Biksu Tibet Zharu. Setelah itu diantar kembali ke hotel untuk beristirahat.

Hotel: Howard Johnson International Chengdu Hotel atau setaraf
HARI 5 JIUZHAIGOU – MAOXIAN ( MP/MS/MM )
Perjalanan hari ini dilanjutkan menuju Maoxian, dalam perjalanan anda akan singgah di Ganhaizi Weterland Park,
Jewelry Shoy & Songpan Ancient Town, sebuah kota tua yang merupakan markas tentara di jaman dinasti Tang
(618-907). Tiba di Maoxian, anda diajak makan malam dan check in hotel untuk beristirahat.

Hotel: Maoxian Fenghuang Ge Hotel atau setaraf
HARI 6 MAOXIAN – CHENGDU ( MP/MS/MM )
Pagi ini anda akan melanjutkan perjalanan menuju Huanglongxi. Di sini anda akan diajak mengunjungi Yellow Dragon
River Ancient Town, sebuah kota tua yang berada di pinggir sungai dan bangunan bangunan di kota ini otentik
dibangun ratusan tahun lalu. Anda juga akan diajak singgah untuk mempelajari tradisi minum teh di China yang sangat
terkenal, sebelum makan malam dan malam ini anda akan menginap di Ibukota provinsi Sichuan, Chengdu.

Hotel: Howard Johnson International Chengdu Hotel atau setaraf
HARI 7 CHENGDU ( MP/MS )
Hari ini anda akan diajak singgah di Latex Shop dan Chinese Medicine Shop sebelum anda mengunjungi Panda
Breeding Base, tempat pengembang biakan Panda yang sangat terkenal di kota Chengdu ini. Anda akan diajak melihat
Panda Raksasa yang menjadi icon kota Chengdu termasuk naik electric cart. Setelah itu anda akan diajak menikmati
pemandangan Pusat kota Chengdu fi Tianfu Square. Setelah itu anda akan diajak shopping di Pusat perbelanjaan
bawah tanah terbesar di China yang memiliki Foodcourt dengan ratusan pilihan tempat makan yang sangat menggugah
selera.

Hotel: Howard Johnson International Chengdu Hotel atau setaraf
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HARI 8 CHENGDU - KUNMING (MP/MS)
Hari ini anda akan kembali ke kota Kunming dengan Bullet Train. Setelah sarapan pagi, anda akan diantar menuju Train
station untuk naik Bullet Train menuju Kunming. Makan siang (own expenses) di atas kereta. Tiba di Kunming, anda akan
diajak mengunjungi Golden Horse & Green Peacock Archway yang merupakan bangunan yang di bangun pada masa
Dinasti Ming (13681644) dengan sejarah sekitar 400 tahun, dikenal sebagai lambang Kunming yang di dekorasi dengan
elegan dan dilanjutkan untuk berbelanja di Nanping Pedestrian. Sampai tiba saatnya Anda diantar menuju bandara
untuk penerbangan kembali ke Tanah Air
HARI 9 KUNMING - JAKARTA
Tibalah kita pada akhir perjalanan tour kali ini. Anda akan diantar kembali ke Tanah Air dengan membawa sejuta
kenangan manis bersama TX TRAVEL. Terimakasih atas partisipasi anda, sampai jumpa pada acara tour kami lainnya

*Harga Tour berdasarkan RUPIAH / Orang. Minimum keberangkatan 25 peserta

DEPARTURE DATE

ADULT / CHILD

CHILD

SINGLE OCCUPANCY

Twin / Triple Sharing

No Bed

1 Room / 1 Person

12,9 JUTA

10,965 JUTA

2,5 JUTA

atau setara dengan
USD 925

atau setara dengan
USD 785

atau setara dengan
USD 180

3,5 JUTA

UPGRADE BUSINESS CLASS
RETURN (INTERNATIONAL)

atau setara dengan
USD 250

1. Harga per orang berdasarkan 1 kamar isi 2 orang.
2. Harga berdasarkan kurs $ 1 = Rp. 14.000.
3. Sesuai peraturan pemerintah, pembayaran harus dilakukan dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada
hari pelunasan.

HARGA TERMASUK

HARGA TIDAK TERMASUK

1. Tiket International dengan Batik Airlines (Economy
Class)
2. Bagasi 15Kg sesuai dengan peraturan maskapai
penerbangan
3. Akomodasi hotel berdasarkan 1 kamar berdua
4. Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek
wisata
5. Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama
tour
6. International Airport tax
7. Asuransi Perjalanan Group

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Visa China Rp. 575.000
Tipping TL, Guide & Driver Rp. 750.000
Pembuatan passport dan dokumen lainnya
Tips Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll
Pengeluaran pribadi
Optional tour
PPN 1%
Biaya lain yang tidak termasuk di atas

Syarat dan Ketentuan :
1. Uang muka sebesar 3 JUTA/orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan
(nonrefundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun.
2. Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu – waktu dapat diberikan pada pendaftar lain tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu
3. Pelunasan paling lambat 30 hari sebelum tanggal keberangkatan.
4. Susunan acara / Penerbangan / Harga dapat berubah / naik sewaktu – waktu tergantung kondisi
penerbangan ataupun sisa seat yang tersedia.
5. Daftar hotel dan jadwal tour dapat berubah tanpa mengurangi isi daripada tour.
6. Bila peserta kurang dari 15 orang, penyelenggaraan berhak membatalkan tour dan seluruh
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pembayaran akan dikembalikan.
7. Peserta wajib mengikuti seluruh acara tour, apabila ada sebagian/seluruh acara tour yang tidak diikuti
akan dikenakan penalty.
8. Jika terjadi pembatalan acara tour oleh Peserta sebelum tanggal keberangkatan maka biaya
pembatalan adalah sebagai berikut:
 Setelah pendaftaran : Uang deposit (Non Refundable)
 Low Season : 15 - 30 hari kalender sebelum keberangkatan, 50% dari harga tour. 14
hari sampai dengan hari keberangkatan, full payment.
 High Season : 31 – 45 hari kalender sebelum keberangkatan, 50% dari harga tour. 30
Hari sampai dengan hari keberangkatan, full payment.
9. Paket tour ini dimulai dan diakhiri dari Jakarta, kami tidak berkewajiban / bertanggung jawab
terhadap penerbangan lanjutan peserta yang disebabkan karena perubahan jadwal keberangkatan
Tour.
10. Pihak TX Travel berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan harga tour,
airport tax, dll) kepada calon Peserta.
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