
              

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HARI PROGRAM / JADWAL  PERJALANAN 

Hari 01 

Jakarta – Beijing (Meals On Board) 

Hari ini peserta berkumpul di bandara Soekarno Hatta 3 Jam sebelum keberangkatan untuk proses check in dan imigrasi 

Untuk melakukan penerbangan menuju Beijing.  . 

Hari 02 

BEIJING (Makan Siang, Makan Malam) 

Setibanya di Beijiing, dilanjutkan menuju Tiananmen Square, merupakan alun-alun kota terbesar di dunia dan 

berbatasan dengan the Great Hall of the People dan Chairman Mao’s Mausoleum. Setelah itu perjalanan dilanjutkan 

dengan mengunjungi The Forbidden City (sampai Meridian Gate). Bangunan tempat tinggal dari Kaisar China yang 

sudah berdiri selama lebih dari 500 tahun. Anda diajak untuk masuk ke dalam dan melihat luasnya bangunan dan tertata 

rapinya dalam bangunan itu. Kemudian anda juga akan mengunjungi Fayuan Mosque. Selanjutnya anda akan 

mengunjungi Herbal Medicine Center dan menikmati pijat kaki. Setelah makan malam, anda akan diantarkan menuju 

hotel untuk beristirahat.  

Hari 03 

 

BEIJING (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam) 

Setelah sarapan pagi di hotel, perjalanan hari ini dimulai dengan mengajak anda berbelanja di Silk Store. Selanjutnya 

anda akan mengunjungi salah satu dari 7 Wonders of The World, yaitu Great Wall of China (bagian Juyongguan). 

Merupakan bagian benteng yang dibangun pada Dinasti Ming sekitar tahun 1368. Setelah benteng ini selesai dibangun, 

sisi sejarah dan arsitekturnya pun ikut menjadi bagian yang membuat daya tarik dari benteng tersebut. Selanjutnya 

makan siang di restaurant muslim dan sholat di masjid dekat Great Wall. Perjalanan dilanjutkan dan anda akan singgah 

di Burning Cream Center, photo stop di Olympic Stadium-Bird Nest and Water Cube. Sore hari anda akan diajak 

menuju pusat perbelanjaan No.1 – Wang Fu Jing. Malam hari anda akan menikmati santapan malam berupa Peking 

Roasted Duck, lalu diantarkan ke hotel untuk istirahat 

Hari 04 

 

BEIJING (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam) 

Sarapan pagi di hotel, setelahnya anda akan memulai perjalanan dengan berkunjung ke Qianmen Street. Selanjutnya 

mengunjungi Niujie Mosque dan Supermarket Muslim, Setelahnya, anda diajak untuk melihat tradisi dan budaya minum 

the di Tea House. Kemudian acara berbelanja di XiuShui Market, dan mengunjungi The Place pada sore hari. Selanjutnya 

makan malam dan beristirahat di hotel. 

Hari 05 

 

BEIJING (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam) 

Sarapan pagi di hotel, anda akan diajak ke Jewelry Store, lalu mengunjungi Beihai Park. Makan siang, selanjutnya 

mengunjungi Chaonei Mosque untuk melaksanakan sholat. Acara bebas pada sore hari (anda dapat memilih untuk 

mengikuti optional tour).  Setelah makan malam diantar menuju Airport untuk penerbangan kembali ke Jakarta (bermalam 

di pesawat). Optional Tour :  Hutong Tour - RMB.280 / pax (rickshaw, household visiting and make Chinese dumplings)  

// Acrobatic Show – RMB.250 / pax 

Hari 06 

 

BEIJING – JAKARTA  

Diperkirakan Insya Allah Tiba di Jakarta.  Sampai jumpa dalam perjalanan selanjutnya bersama Villa Tours & Travel. 

 

HARGA PER ORANG dalam IDR / Sharing 1 Kamar Berdua / Bertiga bila peserta ganjil 

Keberangkatan  
Dewasa 

(Twin/Triple) 
Anak  

Twin Share 
Anak with  
Extra Bed 

Anak  
No Bed 

 

30 MARET 2019  

5, 10, 22 APRIL 2019 

14, 20 JUNI 2019 

5, 12, 19, 26 JULI 2019 

2, 9, 16, 23, 30 AGUSTUS 2019 

6, 13, 20, 27 SEPTEMBER 2019 

4, 11, 18, 25 OKTOBER2019     

Rp. 9.500.000,- Rp. 9.500.000,- Rp. 9.500.000,- Rp. 9.750.000,- 



              

Harga Termasuk :  Harga Tidak Termasuk :  

 Tiket Jakarta – Beijing PP (Promo klas – No change, non 
refundable, dan no extend) by Malaysia Ailines, China Airlines, 
China Southerm, Chatay Pacific  atau Singapore Airlines 

 Bagasi 20 Kg – 30 Kg (sesuai peraturan penerbangan) 

 Akomodasi di hotel Setaraf 4*( local) Beijing Apple hotel or 
similar http://hotels.ctrip.com/hotel/901231.html 

 Makan sesuai Program 

 Transportasi  & Tour sesuai dengan itinerary 

 Lokal Guide  

 Travel Kits dari Villa Tours & Travel 

 Tour Leader dari Jakarta  

 Visa China Rp. 650.000 

 Tip TL, Guide & Driver + Airport Handling Rp. 675.000  

 Tour Tambahan / Makan /Minum di luar program 

 Pengeluaran Pribadi  

 Kelebihan Bagasi 

 Pajak Bea Masuk  

SYARAT &KONDISI :  

 Reservasi Booking dengan  Uang Muka Minimum Rp. 3.000.000 /pax tidak dapat dikembalikan (NON REFUNDABLE)  apabila 
terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun. Pendaftaran yang dilakukan tanpa uang seat sewaktu-waktu diberikan 
kepada peserta lain tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. 

 Keberangkatan group minimal 20 orang dewasa, apabila peserta kurang dari jumlah minimal yang telah ditentukan maka peserta 

bersedia dipindah ke tanggal keberangkatan berikutnya atau bersedia dikenakan biaya tambahan sesuai jumlah peserta yang 
ada atau keberangkatan di CANCEL (FULL REFUND) 

 Bagi peserta yang menempati kamar triple (1 kamar 3 orang), kami tidak menjamin tamu akan mendapatkan 3 tempat tidur yang 
terpisah, mengingat tempat tidur yang didapat tergantung dari kondisi hotel yang ada (bisa berupa 1 tempat tidur / kasur saja 
(ondol) / sofa bed) dan peserta tidak mendapat pengurangan biaya. 

 Jika jumlah peserta ganjil atau peserta menginginkan 1 kamar untuk 1 orang maka akan dikenakan biaya tambahan single 
supplemen Rp.2.000.000 

 Bagi peserta yang berusia di atas 70 Tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau keterbatasan secara mental 
wajib didampingi oleh anggota keluarga, teman atau saudara yang akan bertanggung jawab selama perjalanana. 

 Masa berlaku passport minimal 7 Bulan dari tanggal kepulangan / Tiba di Indonesia 

 Jadwal perjalanan / penerbangan / harga dapat berubah sewaktu-waktu bila ada perubahan yang disebabkan delay 
penerbangan menyesuaikan kondisi di lapangan . 

 Pelunasan paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan (low season) dan 21 hari sebelum tanggal keberangkatan 
(peak season), 1 Bulan sebelum keberangkatan untuk Super Peak Season. 

 Jika terjadi Kenaikan Biaya Airport Tax sebelum pelunasan menjadi tanggungan peserta. 

 Biaya Pembatalan / Ganti Tanggal / Pindah Paket oleh peserta dalam waktu : 
- Setelah pendaftaran Uang muka (Deposit) Hangus 
- Pembatalan setelah Deposit sampai dengan 30 Hari sebelum pemberangkatan dikenakan biaya pembatalan 50% 
- Pembatalan Setelah Deposit sampai  dengan 15 Hari Sebelum keberangkatan :  75   %                                              

- Pembatalan Setelah Deposit sampai dengan  7 Hari Sebelum Keberangkatan : 100 % 

 Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan, walaupun 
pembayaran uang muka telah dilakukan menyesuaikan kurs pada saat pelunasan. 

 Pembatalan karena bencana alam “ Force Majuer” sesuai kebijakan pihak airlines, hotel dan agent di luar negeri 

 Jadwal Tour dapat di putar / berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa mengurangi isi dalam 

acara tour tersebut. 

 Para peserta tour dijawibkan mengunjungi “Jade, Herb & Latex.” Apabila tidak hadir maka akan dikenakan biaya tambahan 

sebesar USD 250/orang 

 Apabila permohonan visa di tolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan 
sehubungan dengan tenggat waktu (time limit) yang ditentukan perusahaan penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat 
dikembalikan dan peserta tetap dikenakan denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi terkait pihak airlines, hote l 

dan agent diluar negeri. 

 Final Confirmation & Hal-hal yang harus diperhatikan, akan diberikan maksimal 3 hari sebelum keberangkatan. 

 TIDAK ADA PENGEMBALIAN UANG UNTUK PAKET PERJALANAN YANG DIBATALKAN ATAU DIUBAH ATAS PERMINTAAN CUSTOMER 
 

** Dengan membayar Deposit Tour Anda dianggap telah memahami dan menerima kondisi diatas ** 

Persyaratan  Visa China 
1.Paspor 

- yang masih berlaku minimum 7 bulan terhitung sejak tanggal keberangkatan. 

- Paspor sudah harus di tanda tangani oleh pemegang paspor. 

- Mohon untuk tidak melampirkan paspor lama, jika tetap di lampirkan, kami tidak bertanggung jawab atas  

kehilangan paspor lama tersebut. 

- Paspor tidak perlu di sampul, Jika ada sampul paspornya, kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan  

sampul paspor tersebut.  

2.Foto 

- Foto harus ukuran 3,3 cm x 4,8 cm latar belakang putih . Kuning sedikit kedutaan tidak akan terima, harus  

http://hotels.ctrip.com/hotel/901231.html


              

   benar-benar berwarna putih.  

- Kertas Foto yang digunakan harus yang bagus, tebal dan glossy. 

- Tidak boleh pakai kacamata. 

- Tidak boleh pakai baju putih. 

- Focus muka 70%. 

- Wajib kelihatan telinga bagi yang tidak berhijab. 

- Bagi yang berhijab tidak boleh keliatan telinga. 

- Tidak boleh pakai hijab bermodel, harus yang polos.  

- Tidak boleh pakai make up. 

- Tidak boleh pakai soflen. 

- Tidak boleh pakai bando dan jepitan rambut.  

3.Fotocopy KTP  

- Yang masih berlaku dan harus dicopy diatas kertas A4. 

- Jika nama di KTP dan pasport berbeda, harap menyerahkan Surat Keterangan Lurah setempat,  

yang menyatakan bahwa nama yang tertera di KTP dan Paspor adalah orang yang sama. 

4.Fotocopy Kartu Keluarga 

5.Surat Izin Orang Tua 

- Jika peserta tour berusia di bawah 17th, wajib menyertakan Surat Izin Orang Tua / Pernyataan bahwa anak  

tersebut berpergian dengan orang tua kandung walaupun orang tua kandung ikut serta.  

Surat tersebut harus terlampir dalam bahasa Inggris. 

6.Kartu Nama Bisnis 

- Bagi peserta tour berusia produktif (dibawah 55th) wajib melampirkan kartu nama bisnis, jika tidak ada,  

harap dituliskan di kertas untuk nama usaha, alamat & no telp tempat usaha / kerja, terkecuali ibu rumah tangga. 

7. Untuk Pelajar/Mahasiswa : Wajib melampirkan foto copy Kartu Pelajar/Mahasiswa, jika tidak ada, tolong tuliskan di  

kertas untuk nama, alamat, telp sekolah, Untuk peserta yang berprofesi DOKTER  / WARTAWAN / PENDETA Wajib  

melampirkan Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa tujuan peserta tour yang bersangkutan hanya untuk berwisata 


