INFO : 022-2000999

HI GHLI GHT: Dounan Flow er M arket, K unm ing W aterfall P ark, Dali Flow er Field,
Black Dragon P ool P ark, Red Sun P laza, Lijiang Ancient Tow n, Jade Dragon M ountain,
Jianchuan Ancient Tow n, Jianchuan Tow er, Dali Ancient Tow n & Foreigner Street,
Green Lake P ark, The Arm y Academ y, Golden Horse & Green P eacock Archw ay
Hari 01:

Hari 02:

Hari 03:

Hari 04:

Hari 05:

JAK AR TA – K UNM I N G
dengan I D 7603
ETD. 1800 ETA. 0010
Berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk perjalanan menuju Kunming yang merupakan kota
musim semi penuh bunga di semua musim. Setibanya di Kunming, Anda akan di jemput dan
langsung di antarkan menuju ke hotel untuk beristirahat.
Akomodas: Vienna Hotel Hotel ***** atau setaraf
K UNM I NG – DALI
Setelah sarapan pagi Anda akan melakukan perjalanan menuju Dounan Flow er M arket , yang di kenal
sebagai “Jindounan”. Pasar bunga Dounan yang telah berkembang menjadi the largest cut flower
market in China and even Asia, dan merupakan pasar bunga yang terkenal. Setelah makan siang
mengunjungi K unm ing W aterfalls Park , terletak di bagian Utara Kunming dan di sana Anda dapat
melihat air terjun buatan terbesar di China yang di sebut “Niulanjilang Waterfall”. Setelah itu
melanjutkan perjalanan menuju ke Dali dan beristirahat di hotel.
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodas: Vienna Hotel Hotel ***** atau setaraf
DALI – LI JI ANG
Setelah sarapan, Anda akan di ajak untuk melewati Three Pagodas dan mengunjungi Dali Flow er Field yang berada di antara
Danau Erhai dan Gunung Changshan dengan luas 326 hektar dan mempunyai 60 jenis bunga. Disana Anda akan melihat lautan
bunga sesuai dengan musim nya. Setelah makan siang Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Lijiang dan mengunjungi
Black Dragon Pool Park dengan nama yang di ambil dari legenda di mana pada zaman dahulu, ada 10 naga yang selalu
berbuat jahat di dunia, dan seorang pahlawan bernama Lu Dongbin mengalahkan sembilan dari Naga itu dan mengurung
mereka di dalam Tuodong Ancient Building dang meninggalkan naga kecil yang hitam agar tetap hidup dan menjadi keuntungan
bagi masyarakat di sekitar. Setelah itu kita akan melewati R ed Sun Plaza . Disana terdapat patung Mao Ze Dong yang
di bangun 1 October 1969. Setelah itu perjalanan di lanjutkan menuju Lijiang Ancient Tow n, Lijiang W ater Truck,
Square Street, Bar Street yang juga di kenal sebagai Dayan Town di mana tempat ini merupakan kota tua yang indah dengan
lingkungan yang membuat Anda merasa seperti di kota kuno, di tempat ini Anda bisa mencicipi masakan local dengan biaya
masing – masing. Setelah itu Anda akan di antar ke hotel untuk beristirahat.
(Makan Pagi, Makan Siang
Akomodasi: Holiday Inn No. 1 Xiang He Hotel **** atau setaraf
LI JI ANG – JI ANCHUAN
Perjalanan menuju Jade Dragon Snow M ountain Scenic Area [ 玉 龙 雪 山 ] (by cable car) membentang 35 kilometer
(21,8 mil) dari utara ke selatan dengan puncak tertinggi, Shanzidou (扇子 陡), mencapai ketinggian 5.596 meter (18.360 kaki) di
antara 13 puncak lainnya. Gunung selalu tertutup salju dan kabut, sehingga menyerupai naga putih-perak dari kejauhan,
karenanya namanya. Puncak gunung dapat dilihat dari Kota Tua Lijiang.
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodas: Jianchuan Ancient City Jianyang Inn Hotel ***** atau setaraf
JI AN CHUAN – CHUX I ON G
Setelah sarapan mengunjungi Jianchuan Ancient Town, Jianchuan Tower dan Baoguo Temple yang merupakan area yang di
bangun pada masa Dinasti Ming tanpa perubahan yang di lakukan, di sana Anda masih bisa melihat struktur bangunan dari
masa awal, pertengahan sampai akhir masa Dinasti Ming, Dinasti Qing sampai RRC pada abad ke 20. Ini adalah museum khas di
kediaman penduduk Bai yang ada di Yunani. Pada period itu, halaman arsitektur kuno semuanya di bangun dengan batu bata
dan kerikil biru, di tanami dengan bunga dan pohon, segar dan anggun. Pola keseluruhan Kota Kuno Jianchuan sepenuhnya
mencerminkan dominasi Konfusianisme Bai Dinasti. Setelah menikmati makan siang Anda akan melanjutkan perjalanan
mengunjungi Dali Ancient Town and Foreigner Street. Setelah itu di lanjutkan menuju Chuxiong dan mengunjungi Zixi Yi Village.
Setelah itu menikmati makan malam dan beristirahat di hotel.
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodas: Yun Hua Hotel ***** atau setaraf
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Hari 06:

Hari 07:

CHUX I ON G – K UN M I N G
Setelah sarapan, kembali ke Kunming dan mengunjungi Green Lake Park yang merupakan sebuah danau yang mempunyai
banyak bunga yang indah sesuai dengan musimnya, dan danau tersebut di namakan Green Lake karena danau tersebut
memancarkan cahaya seperti berwarna hijau. Sebelum Dinasti Yuan, ketinggian air di Danau Dianchi ini tinggi dan juga
merupakan teluk kecil di luar kota, di sana juga terdapat Sembilan mata air dan bergabung menjadi sebuah kolam, juga di kenal
sebagai “Kolam Kowloon”. Pada tahun – tahun awal Republik Tiongkok, tempat ini di ubah menjadi taman dan di tanami pohon
willow. Terdapat banyak jenis bunga lotus di danau itu yang di kenal sebagai “Cuihu. Setelah itu mengunjungi The Army
Academy, di lanjutkan mengunjungi Tea Shop setelah itu mengunjungi Golden Horse & Green Peacock Archway yang adalah
bangunan yang di bangun pada masa Dinasti Ming (1268 – 1644) dengan sejarah sekitar 400 tahun, di kenal sebagai lambing
Kunming yang di dekorasi dengan elegan. Setelah itu Anda akan di antarkan ke Bandara Kunming untuk kembali ke tanah air.
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
K UNM I NG - JAKARTA
dengan I D
ETD. 0205 ETA. 0610
Tiba di Jakarta. Terima Kasih atas partisipasi Anda dalam tour ini.

BI AYA TOUR DALAM R I BUAN R UP I AH (I DR )
Keberangkatan
(Tahun 2019)
MAY: 31
JUN: 02, 07
JUN: 14, 21, 28
JUL: 05, 12, 19, 26
AUG: 02, 09, 16, 23, 30

Airlines

ID

(x 1,000)
Dewasa
Twin Sharing/
Triple
(dgn extra bed)

Anak dibawah
12 tahun sekamar
dgn 01 dewasa

Anak dibawah
12 tahun sekamar
dgn 02 Dewasa
(dgn extra bed)

Anak dibawah
12 tahun sekamar
dgn 02 Dewasa
(tanpa extra bed)

14,690

14,690

14,690

13,690

9,590

9,590

9,590

8,590

Harga term asuk Airport Tax I nternational / +Fuel Surcharge
BI AYA TAM BAHAN:
01. Single Supplement: IDR 1,800,000 per orang
02. Total Tipping yang diwajibkan untuk Tour Leader, Driver, dan Local Guide IDR 510.,000/orang (Pembayaran Tips dilakukan di
Jakarta)
03. China Group Visa = IDR 575,000 (Single Entry – Proses 5 Hari kerja)

HAL – HAL P ER HATI AN:
1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 25 orang dewasa/group
2. Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka (Non-refundable deposit) sebesar IDR 5,000,000 /peserta, dan
pembayaran uang muka hanya menjamin keikut-sertaan dalam paket tour pilihan Anda.
3. Bila ada pembatalan dari pihak tamu, maka uang muka tidak dapat dikembalikan dan akan dianggap hangus
4. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan,
walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan.
5. Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu:
A. 15 – 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 50% dari harga tour.
B. 7 – 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 80% dari harga tour.
C. Kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga tour.
6. Dalam keadaan Force Majeure/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain,
rencana perjalanan dapat dirubah baik susunan maupun jadwalnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, hal ini demi
kepentingan dan keamanan seluruh rombongan ATS. Dalam hal ini kami tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya
atau uang atas service yang sudah dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
7. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
8. Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA Newtravelsafe, untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak
terduga yang mungkin terjadi selama perjalanan. Manfaat yang dijamin adalah : kematian & cacat tetap akibat kecelakaan,
biaya medis, biaya evakuasi, repatriasi medis serta repatriasi jenazah.

N ote: Syarat dan K ondisi tersebut di atas dan lainnya berlak u sesuai dengan yang tertera dalam
brosur product.

