
  

 

 
 

  
DAY 01: JAKARTA – SHANGHAI (NO MEAL)  
MU5070 CGKPVG 2330 0625+1  
Malam ini, Anda berkumpul di bandara international Soekarno Hatta dan memulai perjalanan dengan 
penerbangan International menuju Shanghai. (Bermalam di pesawat) 
 
DAY 02:  SHANGHAI – SUZHOU (MP,MS,MM) 
Setibanya di Pudong International Airport, Anda akan melanjutkan perjalananan ke kote Suzhou 
dengan bus. Setibanya, Anda akan diajak mengunjungi LIU GARDEN, photo stop di JINJI LAKE, 
berbelanja di DONGFENG MALL dan GUANQIAN STREET. 
 
Hotel : Joy Holiday / Setaraf. 
 
DAY 03  : SUZHOU – HANGZHOU (MP,MS,MM) 
Pagi ini anda akan di antar menuju kota Hangzhou. Setibanya, anda akan di ajak menelusuri Danau 
yang terkenal bernama DANAU BARAT atau WEST LAKE (termasuk kapal). Lalu akan 
mengunjungi YUE FEI TEMPLE.  
 
Hotel : Liang An Hotel / Setaraf. 
 
DAY 04 : HANGZHOU – SHANGHAI (MP,MS,MM) 
Pagi ini anda akan di antar menuju kota metropolitan Shanghai, kota yang merupakan pusat bisnis 
dan terbesar ke-dua di China. Setibanya, di ajak mengunjungi THE BUND/SHANGHAI TAN (photo 
stop). Lalu, di ajak berbelanja di NANJING ROAD yang merupakan “orchard road” nya Shanghai, 
dimana terdapat 350 toko di kanan kiri jalan tersebut. 
 
Hotel : Holiday Inn Express / Setaraf. 
 
DAY 05 : SHANGHAI (MP,--,--) 
Hari ini Anda akan begembira menikmati beragam wahana menarik di DISNEYLAND SHANGHAI 
yang dibuka tahun 2016. Rasakan pengalaman seru dan menarik dari setiap wahana yang ada di 
dalamnya. ^^ 
 
DAY 06 : SHANGHAI (MP,MS,--) 
Hari ini Anda akan diantar menuju ke CHENG HUANG MARKET dimana tempat menjual pernak-
pernik yang bisa Anda beli untuk oleh-oleh, Selanjutnya Anda akan menuju bandara untuk kembali 
ke Jakarta. Berakhirlah acara tour kita kali ini, terima kasih dan sampai jumpa pada program tour 
kami yang lainnya. 
 
 
 



  

6D HUADONG EXPRESS + DISNEYLAND BY CHINA EASTERN 
HARGA TOUR PER ORANG (KEBERANGKATAN MIN 20 ORANG) 

TGL 
KEBERAGKATAN 

DEWASA 
TWIN / 
TRIPLE 
(EXTRA 

BED) 

ANAK 
TWIN 

SHARE 

ANAK 
EXTRA 

BED 

ANAK 
NO BED 

SINGLE 
SUPP. 

Intl. Apt 
Tax  

 

AUG : 2, 9, 16, 23, 
30 
SEP : 6, 13, 20 

Rp. 
9.290.000 

Rp 
9.290.000 

Rp 
9.290.000 

Rp 
8.990.000 

+Rp 
1.500.000 

TERMASUK 

 

BIAYA TERMASUK BIAYA TIDAK TERMASUK 

1. Tiket pesawat International dan Domestik kelas 
ekonomi CHINA EASTERN (MU) 

2. Airport tax international & Fuel Surcharge 
3. 4 (EMPAT) malam akomodasi bintang 4 lokal 

berdasarkan twin sharing / minimum 2 (dua) orang 
dalam 1 (satu) kamar. 

4. Makan (MP : Makan Pagi, MS : Makan Siang, MM : 
Makan Malam), guide dan tour sesuai program 
acara di atas 

5. Check in baggage 20kg & cabin baggage 5kg  per 
pax atau sesuai aturan maskapai penerbangan 

6. Tour Leader dari Jakarta (minimal 20 tamu dewasa) 
7. Asuransi perjalanan group (usia tertanggung 

maksimal di bawah 70 tahun) 
8. Kunjungan ke toko wajib : FOOT MASSAGE, 

JEWELRY, SILK, TEA 

1. Total tips Tour Leader, Guide & 
Driver IDR 480.000/pax (dibayarkan 
di Jakarta) 

2. Visa China  
3. Optional tour / tour tambahan yang 

mungkin ditawarkan oleh tour guide 
4. Biaya Singgle Supplement / 1 kamar 

sendiri 
5. Asuransi dan dokumen pribadi 

lainnya 
6. Kelebihan bagasi, bea masuk barang 

kena pajak, atau pengeluaran 
lainnya 

7. Tas atau koper 
 

 

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 
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 

 


