
  

 
Hari 01 : JAKARTA – HONGKONG – SHENZHEN (MM)  
 CI672 CGK HKG 07.00 12.55  

Pagi hari berkumpul di bandara Soekarno – Hatta untuk keberangkatan menuju Hongkong. Tiba di 
Hongkong Anda akan langsung diantar ke kota Shenzhen menggunakan bus. Setibanya, Anda akan 
diajak untuk berbelanja di Lou Hu Mall. 
 
Hotel : Century Plaza / setaraf 
 
Hari 02 : SHENZHEN – ZHUHAI  (MP/MS/MM) 
Hari ini Anda akan city tour berkunjung ke Lotus Park, Deng Xiao Ping Statue, Mineral Musuem dan 

Herb Shop. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke kota Zhuhai dengan menggunakan bis. Tiba di 
Zhuhai akan melewati Fisher Girl Statue, Silk Shop dan Gongbei Underground Market. 

 
Hotel : Landmark International Hotel / setaraf 
 
Hari 03 : ZHUHAI – MACAU – HONGKONG  (MP/MS/--) 
Setelah makan pagi Anda akan diajak untuk city tour kota Macau, meliputi Ruin’s of St. Paul, 
Natcha Temple, Cake Shop, Venetian Complex. Kemudian Anda akan menyebrang ke kota 
Hongkong dengan menggunakan ferry. Setibanya, Anda akan diajak berbelanja di Ladies Market. 
 
Hotel : Silka Tsuen Wan / setaraf 
 
Hari 04 : HONGKONG (MP/--/--)  
Hari ini Anda diajak bermain dan bergembira di DISNEYLAND THEME PARK (termasuk tiket 1Day 
Pass), dimana terdapat beberapa kawasan seperti Main Street USA, Fantasyland, Adventureland 
dan Tomorrowland, Toy Story Land, Mystic Point, Grizzly Gulch yang menyajikan bermacam 
permainan yang menarik dengan teknologi yang canggih. Anda dapat mencoba atraksi seperti Space 
mountain, rollercoaster berkecepatan inggi yang terletak di dalam ruangan gelap, atau menyaksikan 
Mickey and Wondorous book dimana Mickey dan Minnie serta kawan-kawannya akan menari dan 
menyanyi untuk Anda. 
 
Hotel : Silka Tsuen Wan / setaraf 
 
Hari 05 : HONGKONG (MP/--/--)  
CI671 HKG CGK 16.40 20.40 
Pagi ini, sebelum ke bandara Anda akan di ajak melihat pemandangan kota Hongkong dari atas bukit 
Victoria Peak ( dengan bis ),lalu ke toko Jewelry dan Souvenir Shop. Setelah itu Anda akan menuju 
bandara untuk kembali ke Jakarta. 
 
 
 
 
 
 
 



  

5D HONGKONG EXPRESS + DISNEYLAND BY CI 
HARGA TOUR PER ORANG (KEBERANGKATAN MIN 20 ORANG) 

TGL 
KEBERANGKATAN 

DEWASA 
TWIN / 
TRIPLE 

ANAK 
TWIN 

(1dewasa 
1anak) 

ANAK 
EX-BED 

ANAK 
NO BED 

SINGLE 
SUPP. 

Intl. Apt Tax 

AUG : 03,24  
SEP : 21 

Rp 
9.990.000 

Rp 
9.000.000 

Rp  
9.000.000 

Rp  
8.500.000 

Rp  
2.000.000 

TERMASUK 

BIAYA TERMASUK BIAYA TIDAK TERMASUK 

1. Tiket pesawat kelas ekonomi CHINA AIRLINES (CI) 
2. Airport tax international & Fuel Surcharge 
3. 4(EMPAT) malam akomodasi bintang 4 lokal 
4. Makan, guide dan tour sesuai program acara di atas 
5. Check in baggage 20kg per pax 
6. Tour Leader dari Jakarta (minimal 20 tamu dewasa) 
7. China (Guangdong) Visa Group 144hrs (jika disuspend 

oleh pihak pemerintah China, tidak ada refund dan 
Tamu diharuskan apply China Visa dari Jakarta. 

8. Asuransi perjalanan group. Usia tertanggung hanya 
sampai umur 69 tahun. 

9. Kunjungan wajib : HERB SHOP, 
JEWELRY,BAMBOO CHARCOAL,CAKE SHOP, 
MINERAL MUSEUM,SOUVENIR SHOP 

1. Total tips Tour Leader, Guide & 
Driver IDR 650,000 /pax 

2. Pengeluaran pribadi 
 
 
 
 
 
 

 

SYARAT & KETENTUAN : 
1. Deposit tour sebesar IDR 5.000.000 /orang (bisa direfund full jika group tidak jadi berangkat) 

untuk menyatakan tamu yang daftar telah setuju untuk mengikuti acara tour dan setuju dengan 
syarat dan ketentuan tour. 

2. Pelunasan harus dilakukan selambatnya 21 hari sebelum tanggal keberangkatan  

3. Travel Agent berhak membatalkan secara sepihak apabila tamu belum melakukan pelunasan 
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan deposit akan dianggap hangus. 

(Pelunasan tidak dapat menunggu kepastian visa terlebih dahulu).  
4. Acara perjalanan dapat berubah atau diputar berdasarkan kondisi setiap penerbangan, hotel, 
event-event tertentu, konferensi, atau kondisi Force Majeur (kondisi di luar kendari seperti : 
kehilangan, kerusakan, gangguan, keterlambatan sarana angkutan/transportasi, bencana alam dll) 
dan perubahan ini bersifat NON-REFUNDABLE (TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN). Serta biaya tour 
tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur.  

5. Pengunduran diri/pindah tanggal/pindah acara tour dari pihak tamu, maka akan dikenakan : 

 Setelah pendaftaran, uang deposit / uang muka pendaftaran akan hangus 

 Biaya 100% / FULL dari harga tour (kurang dari dan 21 hari sebelum tanggal keberangkatan) 
6. Keberangkatan group tour minimal 20 orang. Jika tidak mencapai jumlah tersebut, maka 
travel agent berhak menyesuaikan harga tour atau membatalkan acara tour. 
7. Jika visa yang diajukan, ditolak oleh pihak kedutaan dan menyebabkan tamu tidak bisa 
berangkat, maka tamu harus melampirkan visa rejection untuk kami proses refund ke airlines dan 
hotel. Nilai refund berbeda-beda pada setiap product. (point ini tidak berlaku jika termasuk China Visa 
Group) 
8. Biaya tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya dikarenakan 
airport tax internasional/ domestik dan kenaikan kurs yang signifikan. 
9. Dengan melakukan pendaftaran dan deposit, maka tamu dianggap setuju dengan syarat & 
ketentuan yang disampaikan. 

 

 


