8D6N
XINJIANG TOUR
Periode : May – Juni 2018

RESERVASI:
JOSHUA (0878-8839-2068)
Telp: 021-63856638
email add:
sales@ayowisata.com

Update. 24 Jan’18

Hari ke-1

Akomodasi
Hari ke-2

Akomodasi
Hari ke-3

Akomodasi
Hari ke-4

Akomodasi
Hari ke-5

Akomodasi

JAKARTA - GUANGZHOU
CZ 388 : 09.05 – 14.55
GUANGZHOU – URUMQI
CZ 6884 : 19.15 – 00.35*1
Hari ini berkumpul di bandara Soekarno-Hatta untuk mengikuti penerbangan menuju
Urumqi melalui Guangzhou.
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TIBA URUMQI
URUMQI - HOBOKSAR
Dini hari tiba di Urumqi dan menuju hotel untuk bermalam.
Pagi Hari, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Hoboksar. Dalam perjalanan mampir
di kota KELAMAYI yang merupakan kota tambang minyak dan mengunjungi
MOGUICHENG dengan formasi bebatuan yang unik yang terjadi karena hembusan angin
yang cukup kencang sehingga memiliki aneka ragam bentuk. Setibanya di Hoboksar,
menuju hotel untuk bermalam.
Fu Yuan Heng Hotel / setaraf
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HOBOKSAR - KANASI
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Setelah sarapan pagi, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Kanasi. Dalam perjalanan
melewati HEMU dan mengunjungi kampung paling utara dimana terdapat banyak pohon
“Baihuashu” yang berwarna kuning pada musim gugur. Lalu melanjutkan perjalanan
menuju Kanasi untuk bermalam.
** Optional mengunjungi Gunung Es sebesar RMB 280 per orang
Hong Fu Hotel / setaraf
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KANASI - BURQIN
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Hari ini Anda akan kami ajak menuju KANAS LAKE untuk menikmati pemandangan
cantik yang serupa dengan di Swiss, Anda akan diajak menyusuri KANAS LAKE dengan
kapal dan menikmati pemandangan indah. Kemudian mengunjungi rumah adat SUKU
MINORITAS TU WA yang merupakan suku bangsa di bagian China Utara. Acara
dilanjutkan menuju Burqin, dimana Anda akan mampir untuk mengunjungi WU CAI TAN
yang terletak di tepi sungai yang bermuara ke Samudera Arktik. Bermalam di Burqin.
Burqin Tourist Hotel / setaraf
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BURQIN - URUMQI
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Setelah sarapan pagi, Anda akan melanjutkan perjalanan kembali menuju Urumqi.
Setibanya di Urumqi, Anda akan diajak mengunjungi KOTA MUSLIM dimana mayoritas
penduduk beragama muslim dan menikmati budaya Muslim di Cina. Bermalam di
Urumqi.
Wyndham Urumqi North Hotel / setaraf
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Wyndham Urumqi North Hotel / setaraf

Hari ke-6

Akomodasi
Hari ke-7

Akomodasi
Hari ke-8

URUMQI – TURPAN - URUMQI
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Hari ini Anda akan menuju kota Turpan, dimana Anda akan diajak mengunjungi
FLAMING MOUNTAIN yang merupakan salah satu tempat terpanas di bumi namun
menjadi objek wisata yang terkenal, THE KAREZ yang merupakan sistem pengairan bawah
tanah serta mengunjungi salah satu KEBUN ANGGUR. Kemudian kembali ke Urumqi
untuk bermalam.
Wyndham Urumqi North Hotel / setaraf
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URUMQI – TIANSHAN - URUMQI
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Setelah sarapan pagi, Anda akan kami ajak mengunjungi TIANSHAN dan TIANCHI
LAKE yang konon dipercaya merupakan tempat mandi “Dewi Barat” dan bis amemberikan
kesuburan. Lalu acara dilanjutkan menuju PASAR BESAR dimana Anda bisa berbelanja
aneka souvenir. Anda juga akan diajak berbelanja di TOKO OBAT TRADISIONAL.
** Optional makan malam + pertunjukkan tarian tradisional Xinjiang, RMB 369 per orang
Wyndham Urumqi North Hotel / setaraf
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URUMQI - GUANGZHOU
CZ 6957 : 09.35 – 14.30
GUANGZHOU – JAKARTA
CZ 387 : 17.00 – 20.50
Pagi ini Anda akan mengikuti penerbangan kembali ke Jakarta. Terima kasih atas
partisipasi Anda bersama Ayo Wisata dan sampai jumpa di acara Ayo Wisata berikutnya
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Demi kelancaran tour, Acara & Jadwal perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Harga Tour per Orang berdasarkan IDR
(Mininum keberangkatan 20 Peserta)
TANGGAL
KEBERANGKATAN
(2018)
08, 22 May
05, 19 Jun

ANAK – ANAK
(02 – 11 TAHUN)

DEWASA
TWN SHR

18.800.000

SGL

TWN SHR

X-BED

N-BED

18.800.000

18.800.000

16.520.000

SUPPL

3.100.000

Visa China*

575.000

* Harga masih dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, sesuai dengan confirmation &
availability dari airlines maupun Hotel.
Harga Tour Termasuk:
 Tiket penerbangan Internasional dengan China
Southern kelas ekonomi (non-refundable, nonreroutable, non-endorsable)
 Airport Tax International & Fuel Surcharge
 Tipping Tour Leader, Local Guide & Driver
 Akomodasi hotel selama perjalanan (4* Local )
 Tour Leader dari Jakarta
 Makan sesuai jadwal
 Transportasi dan Tour sesuai jadwal

Harga TIDAK Termasuk:
 Biaya pembuatan Visa China sebesar IDR.
575.000,- / Orang ( masih dapat berubah )


Pengeluaran Pribadi (porter, telepon, laundry,
mini-bar, in-room-service, dan semua yang
tidak termasuk di Program)



Dokumen Perjalanan, seperti passport, entry
permitt



Biaya kelebihan bagasi



Asuransi Perjalanan

HAL – HAL PERHATIAN:
 Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 20 orang dewasa/group.
 Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka sebesar IDR 4,000,000/peserta (Non-refundable deposit), dan
pembayaran uang muka hanya menjamin keikut-sertaan dalam paket tour pilihan Anda.
 Bila ada pembatalan dari pihak tamu, maka uang muka tidak dapat dikembalikan dan akan dianggap hangus.
 Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour
dilakukan, walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan.
 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.
 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 AYO WISATA. Dalam hal ini AYO WISATA
tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau uang atas service yang sudah dibayarkan yang tidak
digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
 Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

