9D7N BEST OF YUNNAN - SHANGRILA 2020
CM : 13 FEB 2020
HARI 1

JAKARTA– KUNMING

ID7603 CGK-KMG 19.00-00:15 (+1)

Berkumpul di Bandara Soekarno - Hatta di tempat yang sudah ditentukan. Bersama-sama kita akan
melakukan perjalanan menuju Kota Kunming yang merupakan kota musim semi penuh bunga di semua
musim. Setibanya di Kota Kunming, Anda akan dijemput dan langsung diantarkan ke hotel untuk
beristirahat.
Hotel : Wan Jin An Hotel / Setaraf
HARI 2

KUNMING – DALI (MP/MS/MM)

BUS

(DALI ANCIENT
CITY)

Setelah sarapan pagi Anda akan melakukan perjalanan menuju Dounan Flower
Market, Kunming, yang dikenal sebagai "Jindounan". Pasar bunga Dounan yang
merupakan "the largest cut flower market in China and even Asia", dan merupakan
pasar bunga yang terkenal. Setelah makan siang perjalanan dilanjutkan menuju
kota Dali sambil menikmati suasana malam di Dali Ancient City yang
bangunannya terbuat dari batu granite dan jalan yang terbuat dari batu tulis
sepajang 2100 m. Kota ini berada diantara Gunung Changsan dan Danau Erhai
yang membuat Anda merasa damai dengan keindahan alam yang ada serta bentuk
kota yang seperti papan catur dimana disetiap sisi kota di design dengan gaya
mosttown pada zaman China kuno.
Hotel : N Hotel / Setaraf
HARI 3

DALI - SHANGRILA (MP/MS/MM)

BUS

(DALI FLOWER
FIELD)

Setelah sarapan, Anda akan diajak untuk melewati Three Pagodas dan
mengunjungi Dali Flower Field yang berada di antara Danau Erhai dan Gunung
Changshan dengan luas 326 hektar dan mempunyai 60 jenis bunga. Disana Anda
akan melihat lautan bunga sesuai dengan musimnya. Setelah menikmati makan
siang Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Shangrila. Sesampainya, akan
diajak mengunjungi Dukezong Ancient Town, yang merupakan salah satu
tempat tinggal orang Tibet yang terbesar dan terbaik. Telah berumur 1300 tahun
tidak melunturkan kearifan lokal dan keunikan budaya yang masih tetap
dipertahankan hingga saat ini. Disana terdapat Guishan Park dan Pray Wheel
yang terbesar di dunia, setelah itu diantar ke hotel untuk beristirahat.
Hotel : Zhaxidele Hotel / Setaraf
HARI 4

SHANGRILA – BALAGEZONG (MP/MS/MM)

BUS

(NAPA LAKE)

Setelah Sarapan Pagi, Anda akan mengunjungi Napa Lake, yang sangat terkenal
akan keindahan alamnya. Terletak di lembah gunung dengan ketinggian 3270 m
diatas permukaan laut Shangrila. Kemudian, Anda akan melakukan perjalanan
menuju Balagezong, salah satu warisan alam terbaik di dunia. Disana, Anda dapat
menikmati pemandangan Shangri-La Canyon, Setelah itu, anda akan diajak
mengunjungi Bala Village (termasuk shuttle Bus), sebuah desa yang konon
legendanya diawali jutaan tahun yg lalu, sekelompok orang mencari sebuah
kawasan untuk dihuni yang tenang, bebas dari peperangan, maka mereka
menemukan tempat ini dan bermukim hingga kini dengan rumah rumah kayu dan
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pemandangan
Gunung
Salju
Balagezong.
Kemudian
mengunjungi
Zhuomalakang, adalah Aula tempat beribadah 21 Dumu di China. Dumu berasal
dari kepercayaan tentang Legenda Air mata Dewi Kwan Im. Setelah makan malam,
anda akan menikmati Tibet House Visiting yaitu, performance tarian dan
nyanyian, juga snacks local. Setelah itu Anda diantarkan ke Hotel untuk beristirahat.
Hotel : Balagezong Tibetan Ecological Hotel / Setaraf
HARI 5

BALAGEZONG - LIJIANG (MP/MS/-)

BUS

(BLACK DRAGON
POOL)

Setelah sarapan pagi, Anda akan diajak menuju Lijiang dan akan mengunjungi
Black Dragon Pool, “landmark” dari kota Lijiang. Black Dragon Pool terkenal akan
danau yang sangat indah. Dikelilingi oleh Bayangan rumput hijau dan peopohonan
pada danau menambah keindahan dari tempat ini. Setelah itu, Anda akan melewati
Red Sun Plaza. Disana terdapat patung Mao Zedong yang dibangun 1 Oktober
1969 (hari nasional ke-20). Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju Lijiang
Ancient Town, Lijiang Water Truck, Square Street, Bar Street, yang juga
dikenal sebagai Dayangu Town dimana tempat ini merupakan kota tua yang indah
dengan lingkungan yang membuat Anda merasa seperti di kota kuno. (Makan
malam biaya sendiri), setelah itu diantar ke hotel untuk beristirahat.
Hotel : Holiday Inn no 1 Xiang He Hotel / Setaraf
HARI 6

LIJIANG - JIANCHUAN (MP/MS/MM)

BUS

(SHUHE ANCIENT
TOWN)

Setelah sarapan, Anda diajak untuk mengunjungi Shuhe Ancient Town. Dikenal
dengan sebutan “Shaowu” yang berarti desa dibawah kaki gunung. Desa ini
merupakan pemukiman awal suku Naxi di Lijiang dan merupakan kota yang
terpelihara dengan baik dengan “Ancient tea-horse road”. Setelah itu, Anda akan
mengunjungi Dongba Valley Lijiang, The Road to Heaven, Road and Path,
dan Glass Skywalk Dongba yang merupakan jembatan kaca yang
menggantung diantara tebing, berwarna merah seperti neon. Jembatan ini
mmepunyai panjang 137 meter dan lebar 4 meter, berdekatan dengan Yulong
Grand Canyon dan Lijiang City. Selepas mengunjungi Dongba Valley, Anda
akan mengunjungi Silver Shop dan Spirulina Shop. Setelah makan siang,
Perjalanan akan dilanjutkan menuju Jianchuan dan menghadiri Bonfire Party
ala Suku Bai.
Hotel : Jianyang Inn Hotel / Setaraf
HARI 7

JIANCHUAN - CHUXIONG (MP/MS/MM)

BUS

(JIANCHUAN
TOWER)

Setelah sarapan Pagi, Anda diajak untuk mengunjungi Jianchuan Ancient Town,
Jianchuan Tower dan Baoguo Temple yang merupakan area yang bangunannya
masih alami sejak masa Dinasti Ming, disana Anda masih bisa melihat struktur
bangunan dari masa awal, pertengahan sampai akhir masa Dinasti Ming, Dinasti
Qing, sampai RRC pada abad ke-20. Ini adalah museum khas di kediaman penduduk
Bai yang ada di Yunnan: Pada periode itu, halaman arsitektur kuno semuanya
dibangun dengan batu bata dan kerikil biru, ditanami dengan bunga dan pohon,
segar dan anggun. Pola keseluruhan Kota Kuno Jianchuan sepenuhnya
mencerminkan dominasi Konfusianisme Bai Dinasti. Setelah menikmati makan siang
Anda akan diajak menuju Sky Mirror Pavilion yang merupakan tempat untuk
melihat pemandangan alam yang indah yang berada di antara Changsan
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Mountain dan Erhai Lake, setelah itu menuju Chuxiong dan mengunjungi Zixi
Yi Village dan menikmati makan malam serta beristirahat di hotel.
Hotel : Yun Hua Hotel / Setaraf
HARI 8

CHUXIONG - KUNMING (MP/MS/-)

BUS

(YUANTONG
TEMPLE)

Setelah sarapan, Anda akan mengunjungi Yuantong Temple yang merupakan
Bangunan Heritage Kunming yang berusia 1200 tahun. Bangunan ini merupakan
bangunan yang dilindungi pemerintah yang dibangun pada akhir abad ke-8 pada
masa Kerajaan Nanzhao pada dinasti Tang, dilanjutkan dengan mengunjungi
Golden Horse & Green Peacock Archway yang merupakan bangunan yang di
bangun pada masa Dinasti Ming (1368-1644) dengan sejarah sekitar 400 tahun,
dikenal sebagai lambang Kunming yang di dekorasi dengan elegan dan dilanjutkan
untuk berbelanja di Nanping Pedestrian. Sampai tiba saatnya Anda diantar
menuju bandara untuk penerbangan kembali ke Tanah Air.
HARI 9

KUNMING – JAKARTA

ID7602 KMG-CGK 02.05-06:10

Terbang dari Kunming ke Jakarta. Tibalah kita pada akhir perjalanan tour kali ini. Anda akan diantar kembali
ke Tanah Air dengan membawa sejuta kenangan manis bersama kami. Terima kasih atas partisipasi Anda,
sampai jumpa pada acara tour kami lainnya.

* Harga Tour minimal keberangkatan 25 peserta.
AnakAnak ( 2 -11 Tahun )
DEPARTURE DATE 2019 2020

APR : 10, 17, 24
MAY : 01, 08
UPGRADE BUSSINES
CLASS RETURN

Single
Supplement

INFANT –

Adult / Child
Twin Share

Child Extra Bed

Child No Bed

no commission

11.500.000

11.500.000

9.775.000

4.500.000

HARGA TERMASUK

 Tiket International Jakarta - Kunming - Jakarta
(Economy Class)
 Fuel Surcharge, Airport Tax International YQ
 Airport Tax Jakarta
 Bagasi 15Kg sesuai dengan peraturan maskapai
penerbangan
 Akomodasi hotel 4*/5* berdasarkan 1 kamar berdua.
Jika menginginkan satu kamar sendiri akan dikenakan
biaya tambahan (Single Supplement).
 Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata
 Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama tour
 Asuransi Perjalanan dengan Zurich Insurance

2.000.000

3.500.000

HARGA TIDAK TERMASUK

 Visa China Tempel IDR 650.000/pax
 Tipping TL, Guide & Driver IDR
750.000/pax
 Pembuatan passport dan dokumen lainnya
 Tips Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll
 Pengeluaran Pribadi
 Optional tour
 Biaya lain yang tidak termasuk di atas
 Apabila peserta tidak ingin mengunjungi
toko wajib akan dikenakan biaya tambahan
sebesar USD 20 – USD 120 Per orang
untuk setiap toko.
 PPN 1% dari harga Tour.
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Syarat dan Ketentuan :
 Uang muka sebesar 3 JUTA/orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan (nonrefundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun.
 Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu – waktu dapat diberikan pada pendaftar lain tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu
 Pelunasan paling lambat 30 hari sebelum tanggal keberangkatan.
 Susunan acara / Penerbangan / Harga dapat berubah / naik sewaktu – waktu tergantung kondisi
penerbangan ataupun sisa seat yang tersedia.
 Daftar hotel dan jadwal tour dapat berubah tanpa mengurangi isi daripada tour.
 Bila peserta kurang dari 15 orang, penyelenggaraan berhak membatalkan tour dan seluruh
pembayaran akan dikembalikan.
 Peserta wajib mengikuti seluruh acara tour, apabila ada sebagian/seluruh acara tour yang tidak
diikuti akan dikenakan penalty.
 Jika terjadi pembatalan acara tour oleh Peserta sebelum tanggal keberangkatan maka biaya
pembatalan adalah sebagai berikut:
• Setelah pendaftaran : Uang deposit (Non Refundable)
• Low Season : 15 - 30 hari kalender sebelum keberangkatan, 50% dari harga tour.
14 hari sampai dengan hari keberangkatan, full payment.
• High Season : 31 – 45 hari kalender sebelum keberangkatan, 50% dari harga tour.
30 Hari sampai dengan hari keberangkatan, full payment.
 Paket tour ini dimulai dan diakhiri dari Jakarta, kami tidak berkewajiban / bertanggung jawab
terhadap penerbangan lanjutan peserta yang disebabkan karena perubahan jadwal keberangkatan
Tour.
 Pihak Kami berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan harga tour,
airport tax, dll) kepada calon Peserta.
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