
                                      
 

 
 

 
SUPER SALE CHINA DREAMLAND 
10 HARI   |   06 KOTA   |   MALAYSIA AIRLINES 

Keberangkatan: 02 JUN 2019 

 
 

HARI 01: JAKARTA – KUALA LUMPUR – BEIJING 
( MH 710 |waktu 11:10-14:15)( MH 360|waktu 18:00-00:20+1) 
(hotel *3/4 Local) 
Hari ini berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta untuk bersama-sama 
memulai perjalanan menuju kota Beijing dengan transit di Kuala 
Lumpur untuk berganti pesawat. Setibanya di Beijing, Anda akan 
diantar menuju hotel untuk beristirahat. 
 

HARI 02: BEIJING 

(hotel *3/4 Local|termasuk santap Pagi, Siang, Malam) 
Pagi ini, Anda diajak mengunjungi Feet Massage Traditional China. 
Kemudian Anda diajak mengunjungi Lapangan Tian An Men yang 
dikenal dengan sebutan Lapangan Merah dan dilanjutkan ke Kota 
Terlarang (Forbidden City) – komplek istana kaisar dimana sejumlah 
242 kaisar dari dinasti Ming dan Qing memerintah dari Istana ini. 
Malam ini Anda berkesempatan untuk menyaksikan Acrobatic 
Show. 
 

HARI 03: BEIJING 

(hotel *3/4 Local|termasuk santap Pagi, Siang, Malam) 
Pagi hari Anda diajak mengunjungi salah satu keajaiban dunia yaitu 
Tembok Raksasa yang juga dikenal dengan The Greatwall. 
Kemudian mengunjungi Istana Musim Panas (Summer Palace) 
untuk melihat danau pribadi permaisuri Tze Shih yaitu Danau 
Kunming yang merupakan replica Danau Xi Hu di kota Hangzhou 
dan dilanjutkan berfoto dengan latar belakang National Stadium 
“The Bird’s Nest” (photo stop). Selanjutnya Anda diajak 
mengunjungi Bao Shu Tang Shop, yang terkenal dengan koyo dan 
obat luka bakarnya, dan Latex Shop.  
 

HARI 04: BEIJING – TUNXI 
(by Train)(hotel *3/4 Local|termasuk santap Pagi, Malam) 
Perjalanan Anda dilanjutkan menuju Tunxi dengan menggunakan 
Bullet Train. Setibanya Anda diajak menuju Tunxi Old Street dan 
Bamboo Shop. Malam hari, Anda diantar menuju hotel untuk 
beristirahat. 
 

HARI 05: TUNXI – HUANGSHAN – TUNXI 
(hotel *3/4 Local | termasuk santap Pagi, Siang, Malam) 
Pada pagi hari, Anda diajak mengunjungi Pegunungan Huangshan 
dengan kereta gantung untuk menyaksikan pemandangan dari 
puncaknya seperti: The Jade Screen Tower, The Lion Forest, The 
Beginning-to-Believe Peak, The Flower Showering Valley dan juga 
The Pine Valley. 

HARI 06: TUNXI – HANGZHOU 

(hotel *3/4 Local | termasuk santap Pagi, Siang, Malam) 
Pagi hari, Anda akan diantar menuju Hangzhou menggunakan 
bus. Setibanya Anda akan diajak untuk berkeliling menikmati 
keindahan danau Xi Hu yang terkenal dengan cerita legenda ular 
putih dengan menggunakan kapal cruise dan dari kapal cruise 
Anda bisa melihat Pagoda Lei Feng. Selanjutnya Anda diajak 
mengunjungi Desa Meijiawu yang terkenal dengan Longjing Tea. 

 
HARI 07: HANGZHOU – WUXI 
(hotel *3/4 Local | termasuk santap Pagi, Siang, Malam) 
Perjalanan Anda dilanjutkan menuju Wuxi dan diajak 
mengunjungi Three Kingdom City dan Pearl Shop. Malam hari 
Anda diantar menuju hotel untuk beristirahat. 
 

HARI 08: WUXI – SUZHOU 

(hotel *3/4 Local | termasuk santap Pagi, Siang, Malam) 
Perjalanan Anda dilanjutkan menuju kota Suzhou menggunakan 
bus. Setibanya di Suzhou, Anda diajak mengunjungi Lotus Garden 
yang dibangun pada masa dinasti Qing dan Anda diajak 
mengunjungi Hanshan Temple dan Pabrik Sutra. 
 

HARI 09: SUZHOU – SHANGHAI 
(hotel *3/4 Local | termasuk santap Pagi, Siang, Malam) 
Setelah santap pagi, Anda diantar menuju Shanghai 
menggunakan bus. Setibanya di Shanghai, Anda akan diajak 
mengunjungi The Bund (Shanghai Tan) yang bersebelahan 
dengan sungai Huang Pu dan sering dijadikan lokasi shooting film. 
Anda juga bisa berfoto dengan latar belakang Oriental TV Tower 
yang merupakan lambang kota Shanghai. Kemudian Anda diajak 
untuk berbelanja di Nanjing Road dan Jewelry shop. Sampai tiba 
saatnya, Anda akan diantar ke Airport untuk penerbangan 
kembali ke Tanah Air. 

 
HARI 10: SHANGHAI – HONG KONG – JAKARTA 
(MH 387|waktu 02:25-08:15)(MH 717|waktu 10:15-11:20) 
Terima Kasih atas partisipasi Anda bersama kami. 
 
 
 
 
 

 
Minimum keberangkatan: 15 Dewasa 

Biaya Tour dalam Ribuan Rupiah: 

Tanggal Keberangkatan Dewasa (Twin) 
Anak 

Single VISA CHINA 
Twin Extra Bed No Bed 

Semua Tanggal Rp. 15.388,- Rp.15.388,- Rp.15.388,- Rp.15.188,- Rp. 3.150,- Rp.570,- 

 

Termasuk: Travel Insurance, West Lake Cruise, Acrobatic Show 

CT10SDRMMH03 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
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 dijawibkan 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. Tipping untuk pengemudi USD 2/orang/hari, porter, local guide USD 2/orang/hari, dan Tour Leader USD 2/orang/hari. 
4. Free asuransi perjalanan untuk group berlaku untuk usia maksimal 79 tahun. 
5. 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 7.000.000,-/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 dan 4 lokal 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 dari Emerald Holiday Tours & Travel.  

 

Biaya Tour Tidak Termasuk:  

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 ** 


