
 
 
 
 

 

 

 

6D5N EXPERIENCE TAIWAN by China Airlines 

SunMoonLake, Taichung, Yehliu Geopark, Yilan,Hualien 

Taroko Gorge, Taipei 

 
Hari 1: JAKARTA – TAIPEI | CI762 CGK TPE 1440 2105 (NO MEALS) 
Siang hari ini para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk 
penerbangan menuju Taipei.Begitu tiba di Taipei, Anda akan diantar menuju hotel untuk 
beristirahat.  
Hotel  :  Taoyuan Century atau setaraf 
 
Hari 2:  TAIPEI – NANTOU SUN MOON LAKE – TAICHUNG (B, L) 
Pagi ini Anda akan diajak melanjutkan perjalanan menuju Nantou dengan menggunakan bis 
untuk mengunjungi Sun Moon Lake (include boat). Di sini Anda dapat menikmati pemandangan 
danau yang terkenal keindahannya di Taiwan dengan menggunakan kapal. Setelah itu, Anda 
akan diajak untuk mengunjungi Wen Wu Temple dan King of Mao Cultural Tribe Shop.  Sore hari 
perjalanan akan dilanjutkan menuju kota Taichung. Anda akan bermalam di kota ini setelah 
selesai mengunjungi Fengjia Night Market. Hotel : Taichung CU Hotel atau setaraf 
 
Hari 3: TAICHUNG – YEHLIU GEOPARK – YILAN (B, L) 
Setelah santap pagi di hotel, Anda akan diantar ke kota Taipei untuk mengunjungi Chiang Kai 
Sek Memorial Hall. Setelah itu diajak mengunjungi bagian pantai utara di kota Yehliu di sini 
terkenal dengan Yehliu Geopark, lanskap sarang lebah dan bebatuan jamur yang terkikis oleh 
laut. Ada yang berbentuk Queen's Head dan Dragon's Head. Selesai berfoto-foto di Yehliu 
Geopark, Anda akan diantar menuju Jiufen Old Street , tempat ramai yang terkenal dengan jalan 
kecil, yang dulunya merupakan tempat tempat tambang emas yang sekarang menjadi kedai 
makanan dengan pemandangan pegunungan dan lautnya yang indah. Malamnya, Anda akan 
beristirahat di kota Yilan, setelah sebelumnya mengunjungi pasar malam Dongmen. Hotel : Yilan 
Lakeshore atau setaraf 
 
Hari 4: YILAN – HUALIEN (B,L)  
Tour hari ini dilanjutkan ke kota Hualien, Taroko Gorge National Park, yang merupakan salah 
satu dari sembilan taman nasional di Taiwan. di sini Anda dapat melihat keindangan Eternal 
Spring Shrine dan Swallow Grotto.  Lalu mengunjungi Ji-An Shrine, kuil Shinto mini yang 
dibangun oleh para imigran Jepang sebelumnya. Malam harinya, Anda dapat berwisata kuliner 
dan berbelanjar di East Gate Night Market.Hotel : Hualien Liga atau setaraf 
 
Hari 5: HUALIEN – TAIPEI (B,L) 
Pagi hari Anda akan diantar kembali menuju kota Taipei untuk mengungjungi Taipei 101 
Shopping Mall (tidak termasuk observatory deck), yang merupakan pencakar langit setinggi 
101 tingkat. Menara ini menjadi gedung tertinggi kedua di dunia. Lalu diajak shopping di 
Ximending Area, Pinnaple Cake dan malamnya kuliner di Shihlin Night Market. Hotel : Papa 
Whale atau setaraf 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
Hari 6: TAIPEI – JAKARTA | CI761 TPE CGK 0930 1320 
Setelah bersantap pagi, Anda akan diantar ke bandara untuk penerbangan kembali ke Jakarta.  
Semoga perjalanan ini membawa kesan manis untuk Anda. Sampai jumpa kembali di acara tour 
berikutnya dan terima kasih atas partisipasi Anda. 
 
Note: 
* Karena keterbatasan hotel, susunan acara dapat berubah disesuaikan dengan hotel dan 
flight yg confirmed. 
* Regulasi tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti peraturan dari pemerintah. 
 
 
Biaya Tour per Orang* 

Tanggal 
keberangkatan 

Adult / Child (2-11y.o) 
Twin Share 

IDR 

Adult 
Single Room 

IDR 

Child Extra Bed 
 

IDR 

Child No Bed 
 

IDR 

Mar : 9, 22 
Apr : 5 

May : 31 
Jun : 28 

Jul : 5,19 
Aug : 16 

13,690,000 16,690,000 12,690,000 11,690,000 

 
* Acara perjalanan, Harga Tour / Visa / Apt Tax & YQ serta flight detail dapat berubah sewaktu-
waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut.  
 

Harga Termasuk : 
• Ticket pesawat udara p.p. kelas ekonomi, non-endorsable, non-refundable & non-

reroutable berdasarkan harga group/promosi). 
• Airport tax International, fuel surcharge, dan tax lainnya (dapat berubah sewaktu-

waktu). 
• Penginapan di hotel berdasarkan 2 (dua) orang dalam 1 kamar (twin sharing). 
• Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum dalam acara perjalanan. (B–

Makan Pagi; L–Makan Siang; D–Makan Malam). 
• Berat maksimum sebesar 23 kg 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. 

• Tour Leader dari Indonesia. 
• Asuransi Perjalanan Group (usia tertanggung maksimal 69 tahun). 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
Harga Tidak Termasuk : 

• Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa Taiwan （ Single Entry IDR 900.000 + 

ppn 1.1%）, entry permit, dll. Namun jika Anda pernah memiliki visa Schengen, USA, 

Canada, Australi, Jepang, Korea , Taiwan bisa apply e-visa Taiwan dengan syarat dan 
ketentuan berlaku (biaya  IDR 100.000 + ppn 1.1%). 

• Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service, laundry, mini bar, tambahan 
makanan dan minuman serta pengeluaran lainnya. 

• Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 23 kg), Biaya bea masuk yang 
dikenakan oleh otoritas di Jakarta maupun di negara yang dikunjungi. 

• Biaya Single Supplement bagi peserta yang menempati 1 kamar sendiri. 
• Travelling bag. 
• Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan. 
• Tips untuk Tour Leader, Lokal Guide & Driver = USD 36/orang. PPN 1.1%. 

 


