
 

 

 

Biaya Tour dalam Ribuan Rupiah: 
 

Tanggal Keberangkatan 
 

Dewasa / Anak 
 

Anak No Bed 
 

Single 
 

Infant 
 

Tipping 
 

PPN 

03, 10, 17, 24, 31 MAR/ 
07, 14, 21, 28 APR/ 05, 12, 19, 26 MAY/ 

09, 16, 23, 30 JUN/ 07, 14, 21 JUL 

 
Rp. 4.680,- 

 
Rp. 4.480,- 

 
Rp. 1.800,- 

 
Rp. 2.400,- 

 
Rp. 300,- 

 
1% 

02 JUN Rp. 6.680,- Rp. 6.480,- Rp. 2.100,- Rp. 2.900,- Rp. 300,- 1% 

 

  

 

SUPER SALE HELLO HAINAN 
04 HARI   |   04 KOTA   |   SRIWIJAYA AIR 

Keberangkatan: 03, 10, 17, 24, 31 MAR / 07, 14, 21, 28 APR / 
05, 12, 19, 26 MAY / 02*, 09, 16, 23, 30 JUN / 07, 14, 21 JUL 2019 

 

Termasuk: Travel Insurance, Orchid World Theme Park 
 

HARI 01: JAKARTA – HAIKOU 
( SJ  3122  |  waktu  14:15-20.00  |  hotel  New  Oscar  Hotel  atau 
setaraf) 
Hari ini Anda diharapkan berkumpul di Bandara International 
Soekarno Hatta untuk penerbangan menuju kota Haikou yang 
merupakan  ibukota  Provinsi  Hainan,  pulau  ini  merupakan  pulau 
kedua   terbesar   di   China.   Penerbangan   dengan   Sriwijaya   Air. 
Setibanya di Haikou Meilan International Airport, Anda akan langsung 
diantar menuju hotel untuk beristirahat 

 
HARI 02: HAIKOU – XINGLONG – SANYA 
(hotel  Guoxi  Hotel  atau  setaraf  |  termasuk  Santap  Pagi,  Siang, 
Malam) 
Pagi ini setelah santap pagi, Anda akan diajak berkeliling di Haikou 
Arcade Ancient Street  yang dianggap jalan paling unik di Haikou. 
Kemudian dilanjutkan menuju kota Xinglong untuk menuju Desa Bali 
yaitu sebuah desa dimana bangunan dan bentuk arsitekturnya 
bernuansa  layaknya  kalian  berada  di  Bali.  Setelah  itu  Anda  a kan 
diajak mengunjungi toko wajib Baoshutang. Dilanjutkan menuju 
Yetian Miao Minority Nationality Village dimana Anda bisa melihat 
kebudayaan setempat dan warisan suku Miao seperti cara mereka 
berpakaian dengan pakaian tradisional, Anda juga akan menyaksikan 
pertunjukkan rakyat mereka dengan tongkat bambu. Perjalanan 
dilanjutkan menuju kota Sanya untuk bermalam. 

HARI 03: SANYA 
(hotel  Guoxi  Hotel  atau  setaraf  |  termasuk  Santap  Pagi,  Siang, 
Malam) 
Hari ini Anda akan kami ajak mengunjungi   Nanshan Cultural & 
Tourism   Zone   (exclude   sightseeing   coach),   Anda   bisa   melihat 
Patung Dewi Kwan Yin setinggi 108meter yang dianggap sebagai 
patung Dewi Kwan-Yin  tertinggi di dunia, dan mempunyai tigi sisi 
muka, Anda juga bisa melihat pemandangan laut di sekitarnya. 
Kemudian bus akan menuju Orchid World Theme Park, taman 
rekreasi eko-wisata dan rekreasi yang memadukan alam, tamasya, 
rekreasi, dan pendidikan ekologi. Taman ini memiliki delapan zona 
indah: zona anggrek yang tumbuh di pohon, zona anggrek yang 
tumbuh di batu, koridor anggrek, lembah anggrek liar, dan empat 
zona bertema lainnya.  Toko Wajib : Bamboo Charcoal 
 
HARI 04: SANYA – LINGSHUI – HAIKOU – JAKARTA 
( SJ 3123 | waktu 21:00-00.25+1 | termasuk Santap Pagi, Siang, 
Malam) 
Setelah santap pagi, Anda akan kembali menuju Haikou dengan bus 
akan melewati The Giant Tree Theme Hotel and Crown Beauty yang 
terkenal karena pernah dijadikan tempat diselenggarakannya ajang 
Miss World.   Kemudian acara dilanjutkan mengunjungi Yalong Bay 
Beach yang dikenal sebagai "ORIENTAL HAWAII" - Anda bisa 
menikmati      pemandangan      indah      di      pinggir      timur      kota 
Sanya. Perjalanan dilanjutkan menuju kota Haikou, Anda akan diantar 
menuju airport untuk penerbangan kembali ke  Tanah Air. Dengan 
demikian berakhirlah perjalanan Anda. Terima kasih atas partisipasi 
Anda dan sampai jumpa pada acara tour lainnya. Toko Wajib : Fish 
Oil 

 
Minimum keberangkatan: 20 Dewasa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catatan: 
1. Bagi peserta yang menempati Kamar Triple (1 kamar ditempati 3 orang), kami tidak menjamin tamu akan mendapat 3 tempat tidur yang terpisah. Tergantung 

dari kondisi hotel. Untuk orang ketiga, bisa berupa extra bed dan tamu tidak mendapat pengurangan biaya. 

2. Para peserta tour diwajibkan mengunjungi toko-toko yang sudah ditentukan di setiap kota. Apabila tidak ingin mengunjungi akan dikenakan biaya tambahan 
sebesar USD 20 – USD 120 per orang untuk setiap toko. 

3. Free asuransi perjalanan untuk group berlaku untuk usia peserta maksimal 79 tahun. 
4. Harga dan Tax Int’l dapat berubah sewaktu-waktu dengan / tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 



 

 

 

 

 

 
 

Syarat – syarat dan Ketentuan : 
(Detail syarat – syarat dan ketentuan mengacu pada Buku Tour, Bukti Pembayaran Deposit/Invoice dan Website) 

1. Uang muka pendaftaran yang dibayarkan kepada PT. Emerald Holiday Express (“Emerald Holiday Tours & Travel”) tidak dapat dikembalikan (down 
payment non-refundable) pembayaran minimal IDR 3.000.000,-/per Peserta atau sesuai dengan destinasi yang dipilih ditambah dengan biaya visa (jika 
ada). 

2.      Pelunasan biaya tour dilakukan 14 hari sebelum tanggal keberangkatan. 
3. Bagi pendaftar yang berusia di atas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau indera atau keterbatasan secara mental, wajib 

didampingi oleh anggota keluarga, teman atau saudara yang akan bertanggung jawab selama perjalanan tour. 

4.      Jika terjadi pembatalan acara tour oleh Peserta sebelum tanggal keberangkatan maka biaya pembatalan adalah sebagai berikut: 
 Setelah pendaftaran : Uang muka pendaftaran (Non Refundable) 

 30-15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari biaya tour 

 14-07 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 75% dari biaya tour 

 06-00 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour 
5. Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Peserta atau Emerald Holiday Tours & Travel) karena bencana alam, perang, wabah penyakit, aksi 

teroris atau keadaan ‘Force Majeure’ lainnya, maka ketentuan-ketentuan di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, 
tergantung dari kebijakan pihak airlines, hotel dan agen di luar negeri. (Force Majeure; Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan 
tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya). 

6.      Bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan sehubungan dengan tenggat 
waktu yang ditentukan perusahaan penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan Peserta tetap dikenakan denda pembatalan 
dan administrasi sesuai dengan kondisi terkait pihak airlines, hotel dan agen di luar negeri. 

7.      Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, Emerald Holiday Tours & Travel berhak untuk menerbitkan tiket pesawat, kereta api 
dan transportasi lainnya, akomodasi, tiket masuk objek wisata tanpa melakukan konfirmasi lisan maupun tertulis kepada pendaftar yang telah melakukan 
deposit. 
8.      Emerald Holiday Tour & Travel berhak mengganti hotel-hotel yang akan digunakan berhubung hotel tersebut sudah penuh dan mengganti dengan 
hotel lain  yang  setaraf  sesuai  dengan  pertimbangan  dan  konfirmasi.  Apabila  dalam  periode  tour  di  kota-kota  yang  dikunjungi  sedang  berlangsung 
pameran/konferensi maka akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota-kota terdekat. 
9.      Jadwal tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa mengurangi isi dalam acara tour tersebut. 
10.    Pihak Emerald Holiday Tours & Travel berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan harga tour, airport tax, dll) kepada 
calon Peserta. 

 
Biaya Tour Termasuk: 

1.      Tiket  pesawat  internasional  kelas  ekonomi  (non-refundable,  non-endorsable,  non-reroutable  berdasarkan  harga  tiket  group  atau  harga  promosi 
lainnya). 

2. Akomodasi, menginap di hotel berbintang 3 dengan ketentuan 2 (dua) orang dalam satu kamar (Twin Sharing). Jika menginginkan satu kamar sendiri 
akan dikenakan biaya tambahan (Single Supplement). 

3. Bagasi cuma-cuma 1 potong dengan berat maksimum 20kg atau sesuai dengan peraturan penerbangan yang digunakan dan 1 handbag kecil untuk 
dibawa ke kabin pesawat. 

4.      Makan (MP-Makan Pagi; MS-Makan Siang; MM-Makan Malam), transportasi dan acara tour sesuai dengan jadwal acara tour. 
5.      Tour Leader & Local Guide. 

 
Biaya Tour Tidak Termasuk: 

1.      PPn 1%, Dokumen Perjalanan (passport, visa). 
2.      Pengeluaran pribadi seperti: mini bar, room service, telepon, laundry, tambahan makanan dan minuman di restoran, dll. 

3.      Tour tambahan (optional) yang mungkin diadakan selama perjalanan. 
4.      Biaya kelebihan berat barang-barang bawaan di atas 20kg (excess baggage) atau sesuai dengan peraturan penerbangan yang digunakan. 
5.      Bea masuk bagi barang-barang yang dikenakan oleh bea & cukai di Jakarta maupun di negara-negara yang dikunjungi. 
6.      Tip untuk Pengemudi, Porter, Local Guide dan Tour Leader. 
7.      Biaya Single Supplement bagi Peserta yang menempati 1 kamar sendiri. 

 
 

** DENGAN MEMBAYAR DEPOSIT TOUR, ANDA DIANGGAP TELAH MEMAHAMI DAN MENERIMA KONDISI DI ATAS ** 


