BONUS: TRAVEL INSURANCE*
*syarat dan ketentuan berlaku

BY BUS (OVERLAND)
Hari 01:

Hari 02:

Hari 03:

Hari 04:

Hari 05:

SURABAYA  x/HONGKONG
dengan Cathay Pacific
x/HONGKONG  CHENGDU
dengan Dragon Air
Berkumpul di Bandara Juanda untuk terbang menuju Chengdu melalui Hongkong.
Tiba di Chengdu, Anda akan di antar menuju hotel. Check in hotel.
Akomodasi: Holiday Inn Express Wuhou **** atau setaraf
CHENGDU – LESHAN-EMEISHAN
dengan bus
Hari ini perjalanan dilanjutkan menuju Leshan dengan mengunjungi Big Budha dengan
menggunakan perahu untuk bisa melihat lebih dekat patung budha yang dipahat di atas batu
karang setinggi 71m, yang mulai dipahat pada abad ke-8. Selanjutnya Anda akan di antar
menuju Emeishan untuk mengunjungi Boguo temple dan Fuhu Temple.
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi : Garden City Hotel **** atau setaraf
EMEISHAN- DUJIANGYAN
Pagi ini anda akan di ajak menuju Dujiangyan Irrigation System Project ,yang di bangun
pada 256 SM, awalnya tempat ini berfungsi untuk mengatasi banjir Sungai Min atau Minjiang
yang setiap tahun melanda di kawasan sekitar,dan sekarang tempat ini menjadi salah satu
destinasi terbesar dan terfavorit di Chengdu karna keindahan Panorama alam nya.Tidak lupa
Anda juga akan di antar menuju Panda Base(incld Battery car).
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi : Holiday Inn Express Downtown Hotel **** atau setaraf
DUJIANGYAN – CHENGDU
dengan bus
Setelah makan pagi Anda akan di ajak mengunjungi Huanglongxi Ancient Town,sebuah
kota sejarah kuno dengan lebih dari 1.700 tahun. Terletak di Shuangliu Country, 30 kilometer
tenggara dari Chengdu, tempat ini sekarang sangat dikagumi oleh para pengunjung karna
pemandangan alam yang indah dan budaya cina kuno, setelah itu Anda juga akan di antar
mengunjungi Wide dan Narrow Alleys.
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi : Holiday Inn Express Wuhou **** atau setaraf
CHENGDU – X/HONGKONG
dengan Dragon Air
X/HONGKONG –SURABAYA
dengan Cathay Pacific
Pagi ini Anda akan di antar menuju Airport untuk penerbangan kembali ke tanah air dan tiba
di Surabaya.
(Makan Pagi)
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Mulai Dari:

IDR 9,500,000
Include Apo Tax SUB +
International & Fuel
Surcharge

TOUR HIGHLIGHT:
 Panda Base
 Jiuzhaigou Scenic Area
 Huanglongxi Ancient Town
 Tibetan Show
 Dujiangyan Irrigation
 Wide n Narrow Alleys
 Baoguo Temple
 Fuhu Temple

BIAYA TOUR DALAM RUPIAH (IDR)
Keberangkatan
(Tahun 2017)
JUL : 20
AUG: 10,18

Airlines

(x1000)
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)

9,500

9,500

9,500

8,500

10,500

10,500

10,500

9,500

CX/KA

SEP: 12,29

Termasuk Airport International & Fuel Surcharge
(Cathay Pacific : IDR 1.000.000)
Note:


Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

BIAYA TAMBAHAN:
01. Single Supplement: IDR 2,500,000 / orang
02. Visa China
03. Tipping yang diwajibkan untuk: (Pembayaran Tips dilakukan di Negara Tujuan berdasarkan mata uang setempat)

Tour Leader
: IDR 30,000/orang/hari

Local guide & Driver
: IDR 45,000/orang/hari

HAL – HAL PERHATIAN:
1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 20 orang dewasa/group
2. Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka sebesar IDR 5,000,000 /peserta, dan pembayaran uang muka hanya
menjamin keikut-sertaan dalam paket tour pilihan Anda.
3. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan,
walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan.
4. 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.
5. 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 ATS tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau
uang atas service yang sudah dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
6. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
7. 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.
Note: Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product ATS.
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