
  

 
 
DAY 01: JAKARTA – NANNING       
SJ 3130 CGK – NNG 09.45 – 15.30 

Berkumpul di Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk bersiap melakukan penerbangan menuju 
kota Nanning, Setibanya langsung diajak makan malam, sebelum menuju hotel untuk beristirahat. 
(MM) 

Hotel  : Universal International Hotel, Nanning   
 

DAY 02: NANNING BY BUS (MP/MS/MM) 

Setelah santap pagi, Anda akan diajak mengunjungi toko wajib: Silk Shop, Dilanjutkan 
menuju  Qingxiu Mountain Scenic Area (include battery car) yang tidak jauh dari pusat ibu kota 
Nanning, di sini Anda dapat melihat Garden Palm, Fish Pond  dan berfoto dengan latar belakang 
utama Longxiang Pagoda yang dibuat dengan gaya bangunan zaman dinasti Ming. Setelah itu. 
Berbelanja di Wanda Plaza  

Hotel  : Universal International Hotel, Nanning   

 

DAY 03: NANNING – BEIHAI BY BUS (MP/MS/MM) 

Perjalanan menuju kota BeiHai (Pantai Utara), Setibanya mengunjungi Silver Beach Park yakni 
sebuah kawasan pantai yang terkenal di kota BeiHai. Dilanjutkan dengan mengunjungi Shell 
Carving Museum ( Toko Wajib: Pearl ) dan melewati Nan Zhu Hun yang merupakan lambang kota 
Beihai. Mengunjungi Toko Wajib: Spirulina Shop dan Beihai Old Street, yang merupakan kawasan 
kota tua dan sudah ada sejak abad ke 18.  

Hotel  : Vienna International Hotel, BeiHai  

 

DAY 04: BEIHAI – DONGXING – HALONGBAY BY BUS (MP/MS/MM) 

Hari ini perjalanan dari kota BeiHai dilanjutkan menuju kota DongXing, yakni kota perbatasan antara 
wilayah daratan Tiongkok dengan daratan Vietnam. Check out Immigrasi China. Setelah selesai 
proses imigrasi, Anda akan melewati jembatan China – Vietnam Friendship Bridge dan melihat The 
Fifth Boundary Monument of Qing Dinasty. Mengunjungi MongCai Tax Free Shop. Kemudian 
melanjutkan perjalanan menuju kota HalongBay untuk berisitrahat.  

Hotel  : Crown Hotel, Halong 
 

DAY 05: HALONGBAY BY BUS (MP/MS/MM) 

Setelah selesai makan pagi Anda akan diajak menuju Folk Village dan Toko Wajib : Sajin Shop 
(Obat Herb). 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. 
Setelah selesai, kemudian Anda akan mulai menikmati Halong Bay Cruise untuk mengelilingi teluk 
Halong yang terkenal akan pemandangan gugusan batu kapur yang tersebar banyak di area ini. 
Setelah selesai makan malam, perjalanan dilanjutkan kembali menuju hotel untuk beristirahat. 
Dilanjutkan menuju Toko Wajib: Jade/Bamboo Shop.  

Hotel  : Crown Hotel, Halong 
 

 

DAY 06: HALONGBAY – HANOI BY BUS (MP/MS/MM) 



  

Hari ini perjalanan dilanjutkan menuju kota Hanoi yang merupakan ibu kota dari negera Vietnam. 
Makan siang di Lotus Buffet. Setibanya di kota Hanoi, Anda akan diajak city tour: mengunjungi Ba 
Dinh Square ,photo stop di Ho Chi Minh Mausoleum, Presidential Palace, Ho Chi Minh Former 
Residence yang merupakan tempat tingal bapak pendiri Negara Vietnam, Ho Chi Minh semasa 
hidupnya. Dilanjutkan mengunjungi Du Zhu Temple, Millitary Museum dan berbelanja di Old 
Quarter. Makan malam dan kembali ke hotel untuk beristirahat.  

Hotel  : Muong Thanh Hotel, Hanoi 
 
 

DAY 07 : HANOI – NANNING BY BUS (MP/MS/MM) 

Pagi kembali ke kota Nanning. Setelah selesai melewati proses imigrasi antar kedua border, Anda 
akan melewati 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. perjalanan dilanjutkan ke kota Nanning untuk makan 
malam dan kembali ke hotel untuk beristirahat.  

Hotel  : Universal International Hotel, Nanning   
 

DAY 08 : NANNING – JAKARTA     

SJ 3131 NNG – CGK 16.40 – 20.15 

Setelah makan pagi, Anda akan mengunjungi  toko wajib : Health Product . Makan siang dan 

menuju bandara untuk penerbangan kembali menuju Jakarta. Dengan demikian selesai sudah 
perjalanan anda. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda, Sampai jumpa dalam acara 
tour lainnya. (MP/MS) 
 

Note: Acara perjalanan diatas adalah sebagai panduan saja, sehingga urutannya dapat 
berubah tergantung keadaan setempat, misalnya keadaan cuaca, lalu lintas, hari libur. 

 
BIAYA & KONDISI           

DEPARTURE DATE 
ADULT / CHILD 
Twin / Triple Sharing 

CHILD 
With Bed 

CHILD 
No Bed 

SINGLE  
SUPPLEMENT 

AUG : 1,8,15,22,29 Rp 8.280.000 Rp 8.280.000 Rp 8.280.000 Rp 2.000.000 

 

BIAYA TERMASUK : 

1. Ticket pesawat udara p.p. kelas ekonomi (non-endorsable, non-refundable & non-reroutable 
berdasarkan harga group / promosi). 

2. Airport tax International ( dapat berubah sewaktu – waktu) 
3. Penginapan di hotel berdasarkan 2 (dua) orang dalam 1 kamar (twin sharing). 
4. Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum dalam acara perjalanan. (MP – 

Makan Pagi; MS – Makan Siang; MM – Makan Malam). 
5. Berat maksimum sebesar 15kg untuk 1 bagasi atau sesuai dengan peraturan maskapai 

penerbangan yang digunakan; dan berat maksimum 7 kg untuk 1 handbag kecil untuk 
dibawa ke kabin pesawat atau sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan yang 
digunakan. 

6. Tour Leader berpengalaman dari Indonesia. 
7. TERMASUK 5X KUNJUNGAN TOKO WAJIB SELAMA TOUR BERLANGSUNG ( Silk, 

Spirulina, Sajin Herb, Jade, Health Product ) 
8. Asuransi Perjalanan GROUP dengan Zurich (usia tertanggung maximal dibawah 70 

tahun). 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

BIAYA TIDAK TERMASUK : 
1. Asuransi perjalanan individu 
2. Tips untuk Lokal Guide, Tour Leader & Pengemudi IDR 720.000/pax (dibayarkan di 

jakarta) 
3. China Visa Group Pre Arrival ( Double Entry ) IDR 735.000/pax  

4. Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa FIT, entry permit, dll. 
5. Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service, laundry, mini bar, tambahan makanan 

dan minuman serta pengeluaran lainnya. 
6. Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan. 
7. Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 20 kg), Biaya bea masuk yang 

dikenakan oleh duane di Jakarta maupun di negara yang dikunjungi. 
8. Biaya Single Supplement. 
9. Tips untuk Pelayan restoran, dan Porter (jika ada) di Hotel dan Bandara. 
10. Traveling bag bagi setiap peserta. 
11. PPN 1% 
12. Optional Tour  

Nanning Night Tour = RMB 120/pax (estimasi 90 menit) 
Halong Moonlake & Surprised Hall = RMB 300/pax  
Halong Vietnam Massage = RMB 180/pax (estimasi 60 menit) 
Hanoi Tricycle Tour in 36 ancient street = RMB 150/pax (estimasi 60 menit) 

 
TERM & CONDITION 

1. HARGA BERDASARAKAN MINIMAL 25 PESERTA DEWASA + 01 TOUR LEADER 
2. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per 

peserta IDR 4.000.000 + Biaya Visa (jika ada). 
3. Persyaratan visa pre departure, submit latest 10 hari kerja sebelum 

keberangkatan:  
- Scan Full page passport halaman depan berwarna (lembar yang ada fotonya) dalam 
format jpg 
- Soft file foto terbaru (berwarna, minimal 6 bulan terakhir) 
- Informasi: Profesi dan Negara yang sudah dikunjungi 3 tahun terakhir 

4. Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat 
berubah sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan. 
5. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan 
dokumen sesuai jadwal dan ketentuan dari pihak Kedutaan, dan biaya visa tetap harus dilunasi 
walaupun visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan. 
6. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang 
tercantum di bagian harga tersebut di atas. 
7. Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan 
hotel di masing-masing kota / negara. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi 
sedang berlangsung pameran / konferensi, atau hotel yang ditawarkan sedang penuh, maka akan 
diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat. 
8. Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, 
gangguan, keterlambatan sarana angkutan/transportasi, bencana alam dll) yang dapat memengaruhi 



  

acara tour akan dirubah dan bersifat non-refundable (tidak dapat dikembalikan). Dan Biaya Tour tidak 
termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur. 
9. Pelunasan biaya tour paling lambat 1 bulan sebelum tanggal keberangkatan. 

10. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan. 
11. Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan 
dikenakan biaya pembatalan, sbb : 
7. hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari harga tour. 
8. - 14 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 50% /org dari harga tour. 
12. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan 
menerima syarat & kondisi di atas.  

 


