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10 HARI / 08 MALAM  
AMAZING HARBIN  

HIGHLIGHTS : 
• JALAN BARENG MRS. RITA SARTIKA HALIM 

• FULL MEALS 
 

HARI 1 Jakarta – Beijing   
Senin 

07 Jan 2019 
Pada waktu yang telah di tentukan, semua peserta di harap berkumpul di bandara Soekarno Hatta Jakarta, untuk bersama sama 

terbang menuju Beijing.   

HARI 2 Beijing - Dalian (MM)  (Xinghai Square) 
Selasa 

08 Jan 2019 
Hari ini setibanya di Beijing, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Dalian dengan menggunakan 

kereta cepat. Setibanya di Dalian, Anda akan diantar ke hotel untuk check in dan beristirahat.  

Hotel : Furong International Hotel 4* atau setaraf  

 
HARI 3 Dalian - Shenyang (MP/MS/MM)  (Tiger Beach Park) 
Rabu 

09 Jan 2019 
Setelah makan pagi Anda akan diajak ke Xinghai Square yang merupakan alun – alun kota Dalian 

dengan total luas 1,100,000 m2 yang terletak di sebelah utara Xinghai Bay. Alun – alun ini merupakan 

alun – alun terbesar di dunia. Anda juga akan di ajak ke Tiger Beach Park dan Binhai Road. Setelah 

selesai, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Shenyang untuk bermalam.  

Hotel : Rayfront Hotel 4* atau setaraf 

 
HARI 4 Shenyang - Jilin (MP/MS/MM)   (Palace museum of Shenyang) 

Kamis 
10 Jan 2019 

Pagi ini, Anda akan diajak ke Palace museum of Shenyang yang mencakup 60.000 meter persegi dan 
merupakan museum sejarah dengan koleksi dari Qing-dinasti, Marshall Zhang Mansion dan terakhir 
Manchurian street. Setelah itu, perjalanan akan di lanjutkan menuju kota Jilin, kota yang berbatasan 
dengan Korea dan Russia. Setibanya, menuju hotel untuk check in dan beristirahat.  
Hotel : Hengyang Jotel 4* atau setaraf 

 
HARI 5 Jilin - Changchun (MP/MS/MM)  (Beishan Park) 
Jum’at 

11 Jan 2019 

Setelah makan pagi di hotel, hari ini Anda akan meninggalkan kota Jilin dan melanjutkan perjalanan 

menuju kota Changchun. Dalam perjalanan, Anda akan diajak mengunjungi Shiji Square dan Beishan 

Park. Beishan Park menyatukan budaya tradisional Tiongkok seperti Buddhism, Taoism, Confucianism 

dan cerita rakyat, menyatukan lanskap manusia seperti kuil, paviliun, bangunan, kios, dan panggung, 

serta merupakan kuil dan taman terkenal di timur laut China. Anda juga akan diajak ke Songjiao 

Zhong road view Rime (tergantung cuaca). Disini, Anda akan melihat fenomena alam yang terjadi 

ketika air hangat dari sungai memenuhi udara musim dingin sehingga membentuk kristal es di pohon 

pohon. Setibanya di Chanchun, menuju hotel untuk check in dan beristirahat. 

Hotel : Lijing Hotel 4* atau setaraf   

HARI 6 Changchun – Volga Manor (MP/MS/MM)   (Volga Manor) 
Sabtu 

12 Jan 2019 
Makan pagi di hotel. Hari ini, Anda akan diajak mengunjungi Jingyuetan Skiing (tidak termasuk jaket) 

dan Culture Square yang merupakan alun – alun kota Changchun seluas 20,5 hektar. Setelah selesai, 

Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Volga Manor, sebuah resort dengan bangunan bergaya 

Russia untuk bermalam.  

Hotel : Volga Manor Hotel 4* atau setaraf 
 

HARI 7 Volga Manor - Harbin (MP/MS/MM)  (Flood Control Monument) 

Minggu 
13 Jan 2019 

Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diajak berkeliling yang antara lain mengunjungi St Nicolas 

church, Pushkin Salon dan juga Anda juga akan diberi kesempatan untuk  bermain ski. Setelah 

makan siang,  perjalanan dilanjutkan menuju kota Harbin.  

Hotel : Golden Century Hotel 4* atau setaraf  
HARI 8 Harbin (MP/MS/MM)  (Harbin) 
Senin 

14 Jan 2019 
Hari ini, Anda akan diajak city tour di kota Harbin yang antara lain mengunjungi Central Street yang 
merupakan salah satu jalan bisnis utama di Harbin dimana terdapat banyak toko,  restoran dan 
bangunan bergaya Eropa di sepanjang sisi jalan tersebut, Stalin park dan Flood Control Monument 
yang dibangun untuk mengenang peristiwa musibah banjir di Harbin yang menelan korban ribuan 
jiwa pada tahun 1957, Sun Island Snow Carving Expo serta Ice & Snow World yang merupakan 
tempat festival budaya es dan salju yangmengusung tema berbeda setiap tahunnya sehingga 
terkenal dengan atraksi paling berseni dengan pemandangan malam yang sangat indah.  
Hotel : Golden Century Hotel 4* atau setaraf  

HARI 9 Harbin - Beijing (MP/-/MM)  (Flam) 

Updated oc 07-09-2018 

https://www.chinatravel.com/harbin-attraction/central-street/
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Selasa 
15 Jan 2019 

Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diantar ke stasiun untuk melanjutkan perjalanan menuju kota 

Beijing dengan menggunakan kereta cepat. Setibanya di Beijing yang merupakan ibu kota dari negara 

Tiongkok, Anda akan diantar ke hotel untuk check in dan beristirahat.  

 
HARI 10 Beijing - Jakarta (MP)   

Rabu 
16 Jan 2019 

Setelah makan pagi, Anda akan diantar menuju airport untuk memulai perjalanan kembali ke Jakarta. 

Setibanya di Jakarta, maka tibalah kita pada akhir perjalanan tour kali ini dengan membawa sejuta 

kenangan manis bersama TX TRAVEL. Terima kasih atas partisipasi Anda, sampai jumpa pada acara 

tour kami lainnya 

 

 

 

** Shopping & Optional tour :  
Russian arts crafts. Local production, Cotton clothes,Ginseng, Russian dance show, Shangrila ice-igloo hote pot 

 
 

      *Harga Tour berdasarkan IDR / Orang, Mininum keberangkatan 20 Peserta: 

DEPARTURE DATE 
ADULT  

Twin / Triple Sharing 
SINGLE OCCUPANCY 

1 Room / 1 Person 

07 January 2019 Rp. 19,8 Juta 
(Setara USD 1,320) 

Rp. 3,8 Juta 
(Setara USD 255) 

• Harga  Tour dalam Rupiah berdasarkan perhitungan 1 USD = Rp. 15,000.- 

• Apabila ada kenaikan atau penurunan nilai mata uang US Dollar terhadap Rupiah yang cukup 
               signifikan, maka harga dalam Rupiah akan disesuaikan dengan nilai tersebut 
 

 
 

 

HARGA TERMASUK HARGA TIDAK TERMASUK 

❖ Tiket International dengan Garuda Airlines  atau Cathay pacific 
Airlines (Economy Class, group fare, non refundable) 

❖ Ticket Kereta Api Route Beijing - Dalian 
❖ Ticket Kereta Api Route Harbin - Beijing 
❖ Fuel Surcharge, Airport Tax International YQ 
❖ Airport Tax Jakarta 
❖ Bagasi sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan 
❖ Akomodasi hotel 4* berdasarkan 1 kamar berdua 
❖ Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata 
❖ Trolly Bag TX Travel 
❖ Asuransi Perjalanan standard group (mengcover peserta di bawah 

usia 70 tahun) 
 
 

❖   Tips Tour Leader, Local Guide & Driver IDR 1,000.000/orang 
❖   Visa China sebesar IDR 575.000 / orang 
❖ Pembuatan passport dan dokumen lainnya 
❖ Tips Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll 
❖ Pengeluaran pribadi 
❖ Optional tour 
❖ Biaya lain yang tidak termasuk di atas 
 

Syarat dan Ketentuan : 
➢ Uang muka sebesar Rp 7,000,000 /orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan (non-refundable) bila terjadi 

pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun.  
➢ Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.  
➢ Pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) 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 :  

- 15 - 34 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 40% /org dari harga tour. 

- 08 - 14 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 75% /org dari harga tour. 

- 07       hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari harga tour 
➢ Harga/Jadwal Tour/Airport tax Int’l & Flight Insurance di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 

jika ada PERUBAHAN dari airlines, hotel, fluktuasi mata uang asing dan lain-lain 


