CONSORTIUM CHINA HELLO HAINAN 4D3N MAR-JUL19
Keberangkatan setiap Hari Minggu
D1: JAKARTA – HAIKOU
SJ 3122 CGK-HAK 14.15 – 20.00
Hari ini berkumpul di Bandara Soekarno Hatta International Airport terminal 2 untuk penerbangan menuju
kota Haikou yang merupakan ibukota Provinsi Hainan. Penerbangan dengan Sriwijaya Air. Setibanya di
Haikou Meilan International Airport, Anda akan langsung diantar menuju hotel untuk beristirahat.
(No Meals)
Hotel: Haikou New Oscar Hotel atau setaraf
D2: HAIKOU – XINGLONG - SANYA
BY BUS
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 Xinlong untuk menuju Desa Bali yaitu sebuah
desa dimana bangunan dan bentuk arsitektur nya bernuansa layaknya kalian berada di Bali. Setelah itu Anda
akan 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 bamboo. Perjalanan dilanjutkan menuju kota Sanya untuk bermalam. (MP/MS/MM)
Hotel : Guoxi Hotel atau setaraf
D3: SANYA
BY BUS
Hari ini Anda akan kami ajak mengunjungi Nanshan Cultural & Tourism Zone (exclude sight seeing 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 spektakular 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 (MP/MS/MM)
Hotel : Guoxi Hotel atau setaraf
D4: SANYA – HAIKOU
BY BUS
HAIKOU – JAKARTA
SJ 3123 HAK-CGK 21.00 -00.25+1
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. Kemudian dilanjutkan
menuju 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
(MP/MS/MM)
NOTE: Acara Perjalanan dapat berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

** PRODUCT INI MENGGUNAKAN CHARTER FLIGHT, TIDAK BISA EXTEND **

BIAYA & KONDISI
Update 01 Apr

Departure

Adult Twin/Trp
Share
Child Twn/Ex Bed

Child No Bed
(02-12 Years)

Infant
(03 Mth -02
years)

Single Sup

14 & 21 Apr

Rp 3.590.000

Rp 3.390.000

Rp 2.100.000

Rp 1.500.000

28 Apr
05, 12, 19, 26 May

Rp 4.380.000

Rp 4.180.000

17, 24, 31 Mar
09, 16, 23, 30 Jun
07, 14, 21 Jul

Rp 4.680.000

Rp 4.480.000

02 Jun (IDUL FITRI)

Rp 6.680.000

Rp 6.480.000

Rp 2.500.000

Rp 1.800.000

BIAYA TERMASUK :
1. Ticket pesawat udara p.p. kelas ekonomi (non-endorsable, non-refundable & nonreroutable berdasarkan harga group / promosi).
2. Airport tax International (dapat berubah sewaktu waktu).
3. Penginapan di hotel berdasarkan minimum 2 (dua) orang dalam 1 kamar (twin sharing).
4. Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum dalam acara perjalanan. (MP –
Makan Pagi; MS – Makan Siang; MM – Makan Malam).
5. Berat maksimum sebesar 20kg 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.
6. Tour Leader berpengalaman dari Indonesia.
7. VISA CHINA GROUP (jadwal perjalanan harus sesuai dengan group, harus melampirkan
scan passport halaman depan)
Jika mempunyai visa china tempel china di passport, maka pihak imigrasi China akan
menggunakan visa China tempel dan menganulir visa group.
8. TERMASUK 3X KUNJUNGAN TOKO WAJIB SELAMA TOUR BERLANGSUNG (Fish Oil, Bamboo
Charcoal & Baoshutang)
9. Asuransi Perjalanan GROUP (usia tertanggung maximal dibawah 70 tahun).
BIAYA TIDAK TERMASUK :
1. Asuransi Perjalanan Individu,
2. Tips untuk Lokal Guide, Tour Leader & Pengemudi IDR 300.000 /pax (dibayarkan di Jakarta)
3. Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa, entry permit, dll.
4. Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service, laundry, mini bar, tambahan makanan
dan minuman serta pengeluaran lainnya.
5. Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan.

6. Excess Baggage (Biaya kelebihan barang bawaan di atas 20 kg), Biaya Bea masuk yang
dikenakan oleh duane di Jakarta maupun di Negara yang dikunjungi.
7. Biaya Single Supplement.
8. Tips untuk Pelayan restoran, dan Porter (jika ada) di Hotel dan Bandara.
9. Traveling bag bagi setiap peserta.
10. PPN 1%.
OPTIONAL TOUR :
- VIGIL SIGHTSEEING ON SANYA BAY BY YACHT (free beer/juice & free karaoke) : RMB 200/PAX
- SANYA LAS VEGAS SHOW IN CROWN BEAUTY : RMB 280/PAX
- SANYA ROMANTIC SHOW IN SONG DYNASTY : RMB 350/PAX
-SANYA BU XING JIE (WALKING STREET): RMB 60/PAX

TERM & CONDITION
1. HARGA BERDASARAKAN MINIMAL 20 PESERTA DEWASA + 01 TOUR LEADER
2. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per
peserta IDR 2.500.000 + Biaya Visa (jika ada).
3. Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat
berubah sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan.
4. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan
dokumen sesuai jadwal dan ketentuan dari pihak Kedutaan, dan biaya visa tetap harus
dilunasi walaupun visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan.
5. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang
tercantum di bagian harga tersebut di atas.
6. Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan
hotel di masing-masing kota / negara. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang
dikunjungi sedang berlangsung pameran / konferensi, atau hotel yang ditawarkan sedang
penuh, maka akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat.
7. Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan,
gangguan, keterlambatan sarana angkutan/transportasi, bencana alam dll) yang dapat
memengaruhi acara tour akan dirubah dan bersifat non-refundable (tidak dapat
dikembalikan). Dan Biaya Tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang
disebabkan oleh Force Majeur.
8. Pelunasan biaya tour paling lambat 21 hari sebelum tanggal keberangkatan.
9. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
10. Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan
akan dikenakan biaya pembatalan, sbb :
1. setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable)
2. 30 - 15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour
3. 14 - 06 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour
4. 05 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour
11. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami
dan menerima syarat & kondisi di atas.

