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SHENZHEN HONGKONG
BEST DEAL
Periode :
Feb – Mar 2019

Hari ke-1

AyoWisata
PT. GLOBALINDO KREASI WISATA

Jl. Talang Betutu No. 7, Lantai 3.
Kebon Melati, Tanah Abang.
Jakarta Pusat 10230 – Indonesia
Telp : + 62 ( 21 ) - 21 23 24 88 (hunting)
+ 62 ( 21 ) - 21 23 24 99 (hunting)
Website : www.ayowisata.com

Email : info@ayowisata.com

Updated: 27 JAN’19 / FC
JAKARTA – SHENZHEN
ZH9048 CGK – SZX 03.20 – 08.40
B L
D
Dini hari ( 00.30 ) berkumpul di bandara Soekarno – Hatta untuk berangkat menuju Shenzhen. - √
√
Tiba di kota Shenzhen Anda akan diajak untuk mengunjungi Flower Town, Yuanbo
Garden, Shekou Seaworld ( with Musical Fountain ), Lowu Mall.
**Toko Wajib : Jade, Herbs & Latex**

Akomodasi

Century Plaza Hotel / setaraf

Hari ke-2

SHENZHEN - HONGKONG
Hari ini Anda akan diajak menuju Hongkong dengan menggunakan bullet train ( 2ndclass
±15 menit). Tiba di Hongkong city tour meliputi : Garden of Stars, Victoria Peak (mid
level by coach ), dan Ladies Market.
*Note : Jika Garden Of Stars masih dalam proses renovasi, maka akan digantikan
menuju Clock Tower untuk photostop
**Toko Wajib : Jewelry & Chocolate**

Akomodasi
Hari ke-3

Akomodasi
Hari ke-4

Akomodasi
Hari ke-5
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I Club Hotel / setaraf
HONGKONG - SHENZHEN
Acara bebas. Anda dapat menggunakan waktu luang Anda untuk mengikuti optional tour ke
Disneyland Theme Park). Jika tidak mengikuti optional, Anda dapat jalan ke tempat lainnya
dengan biayar pribadi. Kemudian ±pukul 19.00 menuju Shenzhen dengan menggunakan
kereta (±40 menit). Tiba di Shenzhen diantar menuju hotel.

Century Plaza Hotel / setaraf
SHENZHEN - JAKARTA
ZH9047 SZX CGK 23.00 02.20+1
Setelah santap pagi, anda akan mengunjungi Lotus Park, Deng Xiao Ping Statue, Shenzhen
Museum ( closed on Monday ), dan Dongmen Market. Kemudian setelah tiba waktunya
anda akan diantar menuju ShenzhenAirport untuk penerbangan kembali ke Indonesia.

International Citizen Hotel / Delton Hotel Love River / setaraf
JAKARTA
Tiba di Jakarta ETA 02.20. Dengan demikian berakhirlah perjalanan Anda. Terima
kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa pada acara tour lainnya.

Note : Acara perjalanan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut .

Harga Tour per Orang berdasarkan IDR
(Mininum keberangkatan 20 Peserta)

* Harga masih dapat berubah
TANGGAL
KEBERANGKATAN

DEWASA
TWIN SHARE /
TRIPLE

ANAK TWIN
SHARE

ANAK NO BED
(02-11Tahun)

Feb : 16, 23
Mar : 02, 09, 16, 23

4.990.000

4.990.000

4.790.000

SGL Supp

INFANT

1.500.000 3.500.000

Optional Tour (Min 10 Pax):
( SZX ) Window of The World + 1x mini train RMB 380/pax
( HKG ) Disneyland with 2 ways transfer (Hotel – Disneyland – Hotel) : HKD 750/adult & HKD 650/child
Harga Tour Termasuk:
 Tiket pesawat Jakarta – Shenzhen - Jakarta
menggunakan Shenzhen Airlines ekonomi class group
(non-endorsable, non-refundable & non-reroutable
 01 Bagasi maksimum sebesar 20 Kg per orang dan 1 hand
carry bag sebesar &kg per orang atau sesuai dengan
peraturan maskapai penerbangan yang digunaka
 Akomodasi sekamar ber-2 , termasuk makan pagi
 Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum
dalam acara perjalanan.
 Penginapan di hotel berdasarkan minimum 2 (dua) orang
dalam 1 kamar (twin sharing).
 Tidak ada refund untuk service yang tidak digunakan
 Didampingin Tour Leader dari Jakarta hingga kembali ke
Jakarta
 Asuransi Perjalanan Group (Usia tertanggung max dibawah
70 Tahun
 Termasuk 5x Kunjungan TOKO WAJIB selama Tour
Berlangsung ( Jade, Herbs, Latex, Jewelry & Chocolate
Shop )

Harga TIDAK Termasuk:
 Pengeluaran pribadi (laundry, minibar, dll)
 Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa,
entry permit, dll
 Asuransi Perjalanan Individu
 Travel bag
 Optional Tour
 Tips untuk pelayan restoran, porter (jika ada)
 Biaya kelebihan bagasi
 Biaya Single Supplement
 Tips Tour Leader, Tour Guide & Driver sebesar
IDR. 405.000,- per orang (dibayarkan di Jakarta)
 Biaya pengurusan visa sebesar IDR. 600.000 per
orang single entry ( masih dapat berubah )
 Ppn 1%

Pembayaran Tour:
 Deposit sebesar Rp 2.500.000/orang pada saat pendaftaran + Visa (jika ada)
 Paling lambat 21 hari sebelum keberangkatan: pembayaran 100% dari biaya tour
Ketentuan mengenai Biaya & Pelaksanaan Tour:
 Biaya tour dapat berubah sewaktu – waktu disesuaikan dengan regulasi pemerintah / maskapai penerbangan /
jasa penyedia hotel / kedutaan besar / jasa penyedia lainnya sehubungan dengan adanya perubahan pada harga
tiket / airport tax / fuel surcharge / war insurance / hotel / tipping / biaya pengurusan visa, dsb.
 Minimum keberangkatan adalah 20 ( duapuluh ) dewasa
 Jadwal perjalanan juga dapat berubah sewaktu-waktu disebabkan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat akan
/ sedang berlangsungnya tour dan keputusan perubahan jadwal ditentukan berdasarkan pertimbangan atas aspek
keamanan, keselamatan dan kenyamanan para peserta selama pelaksanaan tour.
 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.
 Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya
pembatalan, sbb :
1. setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable)
2. 30 - 15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour
3. 14 - 07 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour
4. 07 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour
** Dengan membayar deposit ke AyoWisata, maka Anda sudah membaca, mengerti dan menyetujui persyaratan
dan ketentuan tour ini

