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10Hari7Malam Inner Mongolia – Zhang Ye Rainbow Mountain – 

Ningxia Desert Landscape Tour. 

By CITILINK. 
HARI 1 JAKARTA –BATAM 

BATAM - ORDOS 
QG 9946 17.20-19.05 
QG 5900 20.05-03.35+1 

 Hari ini Anda akan berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan perjalanan menuju kota Ordos, 
dengan pesawat Citilink. 

HARI 2 ORDOS– YANCHI ( MP/MS/MM )   BUS (GENGHIS KHAN ) 
 Tiba di Ordos mengunjungi objek wisata Genghis Khan Square. Setelah makan siang, 

menuju ke Yanchi City (sekitar 4,5 jam). Kita akan mengunjungi Dongweng Ancient 
City yang merupakan tempat yang luar biasa di sepanjang Sungai Kuning. Kita bisa 
menginjak menara kota, untuk belajar sejarah dan budaya Kota Yanchi. Kemudian kita 
akan menikmati makan malam spesial bersama Tan Sheep Mutton.Setelah makan 
malam, kagumi pemandangan malam megah Benteng Yanchi Great Wall di depan 
danau. 
HOTEL : LOCAL 4* YANCHI HOTEL ATAU SETARAF  

HARI 3 YANCHI – ZHONG WEI – WU WEI ( MP/MS/MM )  BUS (JINSHA ISLAND) 
 Setelah sarapan pagi Anda akan diajak Kunjungan ke Baoshutang untuk membakar 

krim di pagi hari. Perjalanan dilanjutkan menuju ke Zhongwei (sekitar 3 jam) dan 
kemudian mengunjungi Pulau Jinsha, yang merupakan vila hiburan high-end pertama 
di barat laut yang menggabungkan makan, penginapan, dan rekreasi. The Jinsha Island 
Vanilla Garden dijuluki sebagai "Taman Gurun Paling Indah di China". Dan Kawasan 
Wisata Pulau Jinsha di Padang Gurun Gurun Tengger terdaftar sebagai Tempat Wisata 
Tingkat Negara 4A. Keistimewaan taman menampilkan vanilla, oasis, teratai, mawar 
dan krisan yang telah dibangun disana, kemudian menuju Wuwei dengan bus dan 
nikmati makanan lezat di hotel. 
HOTEL : 4* XI LIANG HOTEL ATAU SETARAF 

 

HARI 4 WU WEI – ZHANG YE- WU WEI ( MP/MS/MM ) BUS (GUNUNG PELANGI) 
 Setelah sarapan pagi kita menuju ke Zhangye Danxia National Geological Park yang 

merupakan bentuk tanah khas Danxia yang paling khas di daerah kering di utara China 
dan satu-satunya wilayah kombinasi bentuk tanah Danxia dan perbukitan berwarna Di 
China dikenal dengan bentuk permukaannya yang berwarna-warni. Setelah kunjungan, 
kita kembali ke hotel Wuwei untuk makan malam dan beristirahat. 
HOTEL : 4* XI LIANG HOTEL ATAU SETARAF  

HARI 5 WU WEI – ZHONGWEI – YINCHUAN( MP/MS/MM ) BUS (GLASS SKYWALK) 
 Setelah sarapan pagi, kita menuju ke Zhongwei sesampainya mengunjungi objek 

wisata Shapotou tingkat nasional yang dianggap sebagai salah satu dari lima gurun 
paling indah di China dan satu dari sepuluh tempat paling lucu di China. Sebagai situs 
pariwisata terkenal nasional. Selain itu, kita akan menginjak Glass Skywalk yang 
merupakan jembatan setinggi 328 meter melintasi sungai kuning. Anda bisa melihat 
Sungai Kuning tercurah tepat di bawah kaki Anda sambil berjalan di jembatan. Dalam 
perjalanan kembali ke Yinchuan, foto berhenti di Yellow River Tower dari luar. Lalu 
anda akan diajak menujuWuzhong Hui New Village  di mana penuh dengan kebiasaan 
khusus orang Hui, bangunan bergaya Hui, anak perempuan yang mengenakan syal 
warna-warni. Hampir semua bangunan bergaya Hui, dihiasi dengan ubin hijau 
mengkilap. Setelah makan malam, pelatih ke Yinchuan (sekitar 1 jam) dan cek ke hotel 
untuk beristirahat. 
HOTEL : 4* HAIYUEJIANGUO HOTEL ATAU SETARAF 
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HARI 6 YINCHUAN ( MP/MS/-- )  BUS (ZHEN BEI BU WESTERN) 

 Setelah sarapan pagi, mengunjungi Studio Film Barat Zhenbeibu yang terkenal sebagai 
"Satu Superb di China, dan Treasure of Ningxia Province". Para wisatawan yang datang 
ke sini bisa memilih drama televisi individual paling modis, MTV dan proyek hiburan 
lainnya. Kemudian Mengunjungi Silk Store di sore hari. Setelah makan siang, 
mengunjungi China-Arab AxisDi dalam zona pameran budaya China dan Arab 
sepanjang 700 meter dapat melihat patung bulan sabit ala Arab. Lalu mengujungi 
Wolfberry Sightseeing Garden. Ningxia adalah tempat asal wolfberry, yang memiliki 
sejarah penanaman wolfberry 500 tahun. Kemudian diajak untuk mengujungi 
Dongfang Shopping Mall & Night Market. 
HOTEL : 4* HAIYUEJIANGUO HOTEL ATAU SETARAF 

 

HARI 7 YINCHUAN - ORDOSGRASSLAND ( MP/MS/MM )  BUS (GURUN PASIR ORDOS) 

 Setelah sarapan pagi perjalanandilanjutkanmenuju ke China Hui Culture Park dan ambil 
foto dari luar. Inilah satu-satunya tempat di China yang menampilkan budaya, agama, 
dan tradisi Hui. Kemudian menuju ke Ordos (sekitar 5 jam). Pengunjung tidak hanya 
bisa menikmati pemandangan padang rumput Inner Mongolia yang indah, tapi juga 
mengunjungi rumah sang penggembala untuk mengalami adat istiadat suku Mongolia. 
Setelah makan malam, Anda akan diajak ke pesta Bonfire yang menarik untuk 
menyaksikan tarian Shaman nasional. 
HOTEL : LOCAL 5* MONGOLIA YURT 

 

HARI 8 ORDOS ( MP/MS/MM )  BUS (WHISTLING DUNE BAY) 

 City tour hariini, Kami menyediakan pakaian dan pakaian tradisional Mongolia untuk 
para tamu untuk mengambil foto(Optional USD 90/pax). Setelah makan siang, kita 
akan mengunjungi Whistling Dune Bay, Resort Gurun pertama di China. Ini adalah 
tempat wisata komprehensif skala besar tempat Anda bisa melakukan tamasya atau 
bersenang-senang dari berbagai jenis hiburan. Whistling Dune Bay juga merupakan 
rumah para fotografer dunia. Di padang pasir yang luas, wisatawan bisa menikmati 
matahari terbit dan terbenam. 
HOTEL : LOCAL 5* SHUANG MAN INTERNATIONAL HOTEL ATAU SETARAF  

HARI 9 ORDOS – BATAM (MP) QG 5901 18.35-00.05 

 Setelah makan pagi, Acara bebas dapat anda gunakan untuk menikmati keindahan kota Ordos, setelah makan 
siang anda di antar ke Bandara untuk perjalanan menuju Indonesia.  

HARI 10 BATAM - JAKARTA QG 9847 01.05-0250+1 
 Tibalah kita pada akhir perjalanan tour kali ini. Anda akan diantar kembali ke Tanah Air dengan membawa 

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

 
 
*Harga Tour berdasarkanIDR / Orang, Mininumkeberangkatan40Peserta. – PRODUCT CHARTER FLIGHT - 

DEPARTURE DATE 
2018 

ADULT / CHILD 
Twin / Triple Sharing 

CHILD 
TwinShare / extra bed 

CHILD 
No bed 

SINGLE SUPP 
1 Room / 1 Person 

 
 
 
 
 
 

SEP : 28 
OCT : 05, 12, 26 

12,9 JT 12,9 JT 12,4 JT 2.5 JT 
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Syarat dan Ketentuan : 

 pada saat pendaftaran Deposit 4Jt dan tidak dapat dikembalikan (non-refundable) bila terjadi pembatalan oleh 

peserta dengan alasan apapun.  
 Pelunasan 30 Hari sebelum 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 50% /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 dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu 

 Ini Adalah pesawat Charter, keterlambatan atau cancel penerbangan dan seluruh kejadian yang 

terjadi diluar kekuasaan pihak penyelengara tour dan pihak travel tidak bertanggung jawab dan 
tidak bisa di tuntut. 

 Pihak travel agent hanya bertanggung jawab dalam hal servis, hotel, transportasi dan makan selama 
berlangsungnya tour disana. 

 

 

HARGA TERMASUK HARGA TIDAK TERMASUK 

 Tiket International (Economy Class) 
 Fuel Surcharge, Airport Tax International YQ 

 Airport Tax Jakarta 
 Bagasi 18Kg sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan 

 Akomodasi hotel 4/5* berdasarkan 1 kamar berdua 

 Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata 
 Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama tour 

 Asuransi Perjalanan (Tidak Cover peserta di atas 70Thn ) 

 Pembuatan passport dan dokumen lainnya 

 Visa China RP. 575.000 

 Tips Tour leader, Guide & Driver RP. 855.000 

 Tips Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll 

 Pengeluaran pribadi 

 Optional tour 

 Biaya lain yang tidak termasuk di atas 


