
 
 

 

6D5N TAIWAN NOW BY CHINA AIRLINES 
TAOYUAN | SUN MOON LAKE | KAOHSIUNG | TAICHUNG | TAIPEI 

 

HARI 01 : JAKARTA – TAIPEI – TAOYUAN CI 762 CGKTPE 14.10 20.45 
Para peserta berkumpul di Airport, untuk penerbangan menuju Taipei. Setibanya di 
Taipei Anda akan diantar menuju Taoyuan untuk check-in hotel dan beristirahat. 
Hotel : Century Park atau Park Hotel atau setaraf (3*) 

HARI 02 : TAOYUAN – NANTOU – KAOSHIUNG (MP/MS/--) 
Setelah sarapan pagi, perjalanan dilanjutkan dengan city tour mengunjungi danau 
terbesar di Taiwan yang berlokasi di antara gunung-gunung di daerah Nantou – 
Sun Moon Lake, Anda juga diajak mengunjungi Wenwu Temple. Dilanjutkan 
menuju Cona's Chocolate Castle – pabrik coklat yang bertemakan gaya eropa, di 
sini Anda dapat melihat sejarah dan proses pembuatan coklat serta membeli 
berbagai jenis coklat yang ada. Kemudian menuju kota Kaoshiung. Setibanya di 
Kaohsiung, Anda diajak mengunjungi Liuhe Night Market salah satu pasar malam 
yang wajib dikunjungi. 
Hotel : International Citizen atau San Hua Hotel atau setaraf (3*) 

 
HARI 03 : KAOSHIUNG – TAICHUNG (MP/MS/MM-Hot Pot Buffet) 
Acara hari ini Anda akan diajak mengunjungi Fo Guang Shan sebuah museum 
kebudayaan yang didasari oleh pendidikan Dharma Humanistik dari aliran Buddha 
Mahayana, dilanjutkan dengan mengunjungi Spring Autumn Pavillion, serta 
Golden Castle Pineapple Cake. Setelah itu Anda akan diantar menuju Taichung 
untuk mengunjungi Fengjia Night Market – yang pertama kali ditemukan tahun 
1963 juga merupakan salah satu pasar malam yang terbesar dan sangat terkenal. 
Hotel : Park Lane Inn atau Moving Star atau setaraf (4*) 

HARI 04 : TAICHUNG – TAIPEI (MP/MS/--) 
Acara hari ini Anda akan diajak city tour Taipei dengan mengunjungi Jiufen Old 
Street, Shifen Release Sky Lantern (1 lantern 5-6 Pax). Anda juga diajak photo stop 
di depan Taipei 101. Sore hari Anda juga diajak mengunjungi Ximending Night 
Market. 
Hotel : Wonstar Xiamen/ Leofoo Hotel (3*) /setaraf 

HARI 05 : TAIPEI (MP/--/--) 
Hari ini acara bebas yang dapat Anda pergunakan untuk berbelanja / opsional 
Note : Tidak ada bus dan guide yang stand by 
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Hotel : Wonstar Xiamen atau Leofoo Hotel (3*) atau setaraf Taipei 101 

Hari 06: TAIPEI – JAKARTA (MP/--) CI 761 TPECGK 0845 1310 
Hari ini Anda akan diantar ke airport. Dengan demikian acara tour berakhir, terima 
kasih telah berpartisipasi pada acara tour ini.. Sampai bertemu di acara berikutnya 

 
 
 



 
 

Keberangkatan ADT/CHD TWN 
SHR 

CHD EX-BED CHD NO BED SING SUP 

09,23 Oct 
06,18Nov 

03 Dec 
14, 28 Jan 
04, 11 Feb 
10, 24 Mar 

 

 
IDR 9,500,000 

 

 
IDR 9,500,000 

 

 
IDR 8,900,000 

 

 
IDR 2,200,000 

 

 

Syarat dan Ketentuan 

• HARGA BERDASARAKAN MINIMAL 25 PESERTA DEWASA + 01 TOUR LEADER 

• Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per peserta 
IDR 5.000.000 + Biaya Visa (jika ada). 

• Pelunasan tidak dapat menunggu kepastian visa diterima atau tidak. 

• Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat berubah 
sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan. 

• 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. 

• Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang tercantum di 
bagian harga tersebut di atas. 

• 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. 

• 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 

Harga Paket Termasuk Harga Paket Tidak Termasuk 

• Tiket penerbangan (economy class), Group 
Fare, Non Endorse, Non Refund, Non Extend 
dengan China Airlines 

• Bagasi sesuai dengan ketentuan maskapai 
penerbangan 

• Akomodasi berdasarkan min 2 orang atau 3 
orang dalam 1 kamar termasuk makan pagi 
(MP) 

• Transportasi selama perjalanan 

• Makan siang (MS) dan makan malam (MM) 
sesuai perjalanan 

• Tour admission sesuai jadwal perjalanan 

• Guide berbahasa Indonesia 
Travel Insurance (maks usia 69thn) 

• Visa Taiwan 

• Tipping Tour Leader , Tour Guide dan 
Driver selama perjalanan Rp. 600.000 

•  Pembuatan passport dan dokumen 
lainnya 

• Biaya kelebihan bagasi 

• Tips porter bandara, bell boy dll 

• Pengeluaran pribadi 

• Optional tour 

• Biaya lain yang tidak termasuk diatas. 

• Suvenir / Hadiah 

• Ppn 1% 



 
 

termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur. 

• Pelunasan biaya tour paling lambat 34 hari sebelum tanggal keberangkatan. 

• Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan. 

• Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan 
dikenakan biaya pembatalan, sbb : 

◦ setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable) 

◦ 33 - 18 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour 

◦ 17 - 09 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour 

◦ 08 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour 

• Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan 
menerima syarat & kondisi di atas. 
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