Hari 01 : JAKARTA – XIAMEN – CHENGDU
Hari ini penerbangan ke Chengdu melalui Xiamen.
Setibanya Anda langsung di antar ke hotel. (--)
Hotel : Jinfu Yinzuo / Setaraf
Hari 02 : CHENGDU – JIUZHAIGOU
Perjalanan menuju Jiuzhaigou, singgah di SONGPAN
ANCIENT TOWN yang di kenal sebagai “West Port of
Sichuan’ yang pada abad ke 7 pernah menjadi pusat
militer Dinasti Tang, dan menjadi salah satu kota
bersejarah paling penting di Provinsi Sichuan.
Setibanya di Jiuzhaiguo, Anda diajak menikmati
keindahan DIEXI LAKE danau unik terbentuk oleh efek
gempa bumi tahun 1933 yang menenggelamkan kota
kuno Diexi. (MP/MS/MM)
Hotel : Jiulong / Setaraf
Hari 03 : JIUZHAIGOU
Acara hari ini mengunjungi JIUZHAIGOU SCENIC
AREA (termasuk bus umum ekologi). Pada malam hari
Anda menikmati TIBETAN CULTURAL SHOW.
(MP/MS/MM)
Hotel : Jiulong / Setaraf

Hari 04 : JIUZHAIGOU - MAOXIAN
Mengunjungi HUANGLONG SCENIC AREA (termasuk
cable car), kemudian menuju ke Maoxian dengan bus.
(MP/MS/MM) Hotel : Maoxian International / Setaraf
Hari 05 : MAOXIAN - LESHAN – EMEISHAN
Hari ini Anda mengunjungi PANDA BASE pusat
perlindungan panda satwa khas China ( termasuk
battery car). Kemudian menuju Leshan. Setibanya,
mengunjungi LESHAN GIANT BUDDHA yang dipahat
pada tepian sebuah bukit (termasuk boat), bermalam di
Emeishan. (MP/MS/MM) Hotel : Hongqi / Setaraf
Hari 06 : EMEISHAN - CHENGDU
Perjalanan hari ini mengunjungi Golden Summit
(include ecological bus & cable car) dan BAOGUO
TEMPLE. Setelah itu kembali ke Chengdu dengan bus.
(MP/MS/MM) Hotel : Jinfu Yinzuo / Setaraf
Hari 07 : CHENGDU – XIAMEN - JAKARTA
Hari ini diantar menuju bandara untuk penerbangan
kembali ke Jakarta melalui Xiamen. Terima kasih dan
sampai jumpa di acara tour mendatang bersama
Astrindo Travel Services(MP)

***Terdapat kunjungan toko-toko selama dalam perjalanan yang wajib dan merupakan bagian dari tour & subsidi dari pemerintah setempat***

Biaya Tour Per Orang dalam RUPIAH : (Min. 20 orang dewasa)
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** Biaya tour masih dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi dari airlines, hotel dan perubahan
kurs valuta asing**
**Airport tax international,fuel surcharge dan flight insurance masih dapat berubah sesuai informasi dari airlines**
**Jadwal perjalanan masih dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dengan situasi dan kondisi yang berlangsung pada saat itu **
Biaya Tour Termasuk:
 Tiket pesawat International kelas ekonomi dengan penerbangan Xiamen
Airlines (MF) / setaraf, dengan ketentuan NON-REFUNDABLE.
 Airport tax international, Fuel Surcharge dan airline insurance seperti
yang tertera diatas (**dapat berubah sewaktu – waktu)
 Bagasi dengan ketentuan berat maximum bagasi 20 kg/orang.
 Akomodasi di hotel 3* / setaraf dengan ketentuan sekamar berdua (twin
share), jika sekamar sendiri dikenakan biaya single supplement.
 Transportasi selama perjalanan berlangsung.
 Makan dan acara perjalanan sesuai dengan jadwal diatas.
 Tiket masuk objek wisata yang dikunjungi.
 Airport handling di Bandara Soekarno Hatta pada saat keberangkatan.
 Sebuah travelling bag & travel kit dari Astrindo.
 Tour Leader berpengalaman dari Astrindo.
 Tipping untuk Tour Leader, Local Guide & Driver.
BIAYA PEMBATALAN :
21-15 Hari = 25% dari harga tour
14-08 Hari = 50% dari harga tour
07-03 Hari = 75% dari harga tour
< 03 Hari = 100% dari harga tour

Biaya Tour Tidak Termasuk:
 CHUBB Travel Insurance IDR.210.000 (perorangan), IDR.480.000
(keluarga)
 Biaya pembuatan dokumen perjalanan (paspor, visa, dll)
 Biaya pengeluaran pribadi (telepon, mini bar, laundy, dll).
 Biaya tour tambahan / Optional Tour.
 Biaya kelebihan berat bagasi (excess baggage).
 Bea cukai di Jakarta atau negara yang dikunjungi.

KETERANGAN :
*Pendaftaran beserta uang muka sebesar IDR.4.000.000/orang &
tidak dapat dikembalikan (Non Refundable)
*Pelunasan tour 14 hari (2 minggu) sebelum keberangkatan.
*Untuk permintaan (request) seperti connecting room, deviasi,
dll tidak dijanjikan pasti confirmed.

