
 

 
  

 

DAY 01: JAKARTA – BEIJING          CA 978 CGK PEK 2245 0655+1 

Pada hari yang ditentukan para peserta berkumpul di Bandara Soekarno- Hatta, untuk bersama-

sama memulai perjalanan menuju Beijing, China. Bermalam di pesawat. 

DAY 02: Tiba di BEIJING 

Pagi hari dijadwalkan tiba di Beijing Anda akan diajak mengunjungi Qianmen Street , sebuah jalan 

dengan toko toko bergaya China jaman dulu untuk berbelanja. Lalu menuju National Theatre untuk 

photo stop. Setelah santap siang Anda akan diajak menuju Wangfujing Street untuk berbelanja. Lalu 

menuju hotel untuk beristirahat (--/MS/MM) 

Hotel : Bright Culture / Holiday Inn Express / City Inn / Beijing Commune 1958 /Apple Hotel / setaraf 

DAY 03: BEIJING 

Setelah makan pagi, Anda akan diajak mengunjungi Great Wall Juyongguan (Tembok Besar 

China), salah satu dari keajaiban dunia yang dibangun dari abad ke 7. Mengunjungi toko wajib : 

Foot Massage dan Baoshutang. Setelah itu dilanjutkan menuju Bird Nest & Water cube, Stadion 

Nasional di Beijing yang berbentuk sarang burung untuk berpoto stop. Kemudian menuju The Place 

Mall. (MP/MS/MM) 

DAY 04: BEIJING 

Acara hari ini Anda akan diajak mengunjungi Tiananmen Square alun – alun terbesar yang berada 

di depan Forbidden City sebuah peninggalan komplek Istana kekaisaran China dari jaman dinasti 

Ming dan Qing. Mengunjungi toko wajib : Tea Shop. (MP/MS/MM) 

Day 05 : BEIJING   

Setelah santap pagi, Anda akan diajak menuju Temple of Heaven, sebuah komplek kuil dimana 

kaisar Ming dan Qing melakukan perayaan doa tahunan untuk panen yang baik dan menikmati 

Acrobatic Show. Siang hari menuju mengunjungi pusat penjualan kain sutera. Menuju toko wajib: 

Jewelry dan Latex. Makan malam special di Peking Duck. (MP/MS/MM-Peking Duck) 

Day 06: BEIJING – JAKARTA      CA 977 PEK CGK 1430 2115 

Pagi hari  ini  Anda akan diajak  berbelanja di Solana Mall. Setelah itu Anda akan diantar ke Bandara 

untuk penerbangan kembali ke Jakarta. Dengan demikian selesai sudah perjalanan anda bersama 

Consortium China. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda, Sampai jumpa dalam acara 

kami lainnya. (MP)  

 

Note: Acara perjalanan diatas adalah sebagai panduan saja, sehingga urutannya dapat berubah 

tergantung keadaan setempat, misalnya keadaan cuaca, lalu lintas, hari libur. 

 

 



 
BIAYA & KONDISI 

 

Departure 

Adult Twin/Triple 

Share with ex-bed 

Child Twin/ex-Bed 

Child  

No Bed 

 

Visa China  

 

Single 

Supplement  

09, 16 Jan  

06, 20 Feb 

12, 19, 26 Mar 
IDR 6.990.000 IDR 6.690.000 IDR 650.000 IDR 1.900.000 

05 Jan  IDR 7.390.000 IDR 7.090.000 IDR 650.000 IDR 1.900.000 

*harga tour  dapat berubah jika terjadi perbedaan kurs tukar mata uang asing 

*Acara perjalanan, Harga tour/Visa/ Airport Tax International & Flight Insurance dapat berubah sewaktu 

waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, 

*Deviasi (Pemisahan/Perpanjangam waktu perjalanan akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi 

airlines yang bersangkutan 

 

BIAYA TERMASUK : 

1. Ticket pesawat udara p.p. kelas ekonomi (non-endorsable, non-refundable & non-reroutable 

berdasarkan harga group / promosi dengan pesawat Air China (CA) 

2. Airport tax International (dapat berubah sewaktu waktu). 

3. Penginapan di hotel berdasarkan minimal 2 (dua) orang dalam 1 kamar (twin sharing). jika 

menginginkan sekamar sendiri maka dikenakan biaya Single Supplement. 

4. Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum dalam acara perjalanan. (MP – Makan 

Pagi; MS – Makan Siang; MM – Makan Malam). 

5. Bagasi  1 pcs(hanya diperbolehkan membawa 1 koper/orang dengan Berat maksimum sebesar 23kg 

) 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. Asuransi Perjalanan GROUP  (usia tertanggung maximal dibawah 70 tahun). 

8. TERMASUK 5X KUNJUNGAN TOKO WAJIB SELAMA TOUR BERLANGSUNG (Baoshutang, Foot Massage, 

Jewelry, Tea, Latex) 

 

BIAYA TIDAK TERMASUK : 

1. Asuransi perjalanan individu 

2. Tips untuk Lokal Guide, Tour Leader & Pengemudi IDR 480.000 /pax (dibayarkan di Jakarta) 

3. Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa, entry permit, dll. 

4. Visa China Single Entry, Proses biasa Rp 650.000 

5. Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service, laundry, mini bar, tambahan makanan dan 

minuman serta pengeluaran lainnya. 



 
6. Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan. 

7. Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 23 kg), Biaya bea masuk yang dikenakan 

oleh duane di Jakarta maupun di negara yang dikunjungi. 

8. Biaya Single Supplement. 

9. Tips untuk Pelayan restoran, dan Porter (jika ada) di Hotel dan Bandara. 

10. Traveling bag bagi setiap peserta. 

11. PPN 1% 

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 4.000.000 + 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 24 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. 33 - 18 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour 

3. 17 - 09 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour 

4. 08 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.
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