
 

 

 

ZUPER AVATAR ZHANGJIAJIE + FENGHUANG 7D6N 
Guangzhou – Changsha – Fenghuang – Zhangjiajie - Changde 

TANGGAL KEBERANGKATAN :  12 JAN / 02, 09 FEB / 01, 08, 15 MAR / 

17, 19, 24, 26 APR / 12, 14, 19, 21 JUN 2020 
 

HARI 01 : JAKARTA – GUANGZHOU – CHANGSHA 

GA 898 CGK-CAN 08.45 – 14.45 

Hari ini, Anda diharapkan berkumpul di Bandara Int’l Soekarno-Hatta, untuk bersama-sama memulai perjalanan 

menuju Guangzhou, China. Setibanya di Guangzhou, Anda akan diantar ke Stasiun Bullet Train menuju kota Changsha 

(kurang lebih perjalanan 3 jam) untuk beristirahat di hotel. (MM-Cash Back) 

Hotel : Vienna West / Meinian 21 Degree Hotel (*4) atau setaraf 

HARI 02 : CHANGSHA – FENGHUANG 

Usai santap pagi, Anda akan diantar menuju kota Fenghuang atau dikenal dengan Phoenix Town, salah satu kota 

tercantik di Tiongkok yang sudah berusia 300 tahun dengan menggunakan bus. Anda akan mengunjungi Shen 

Chongwen Old House, Wanming Pagoda yang dibangun pada Dynasty Ming, Stilted House. Disini Anda akan diajak 

menikmati keindahan Tuo River. Setelah itu, Anda diantar menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM) 

Hotel : State Guest Hotel (4*) atau setaraf 

HARI 03 : FENGHUANG – ZHANGJIAJIE 

Hari ini, Anda akan menuju kota Zhangjiajie mengunakan Bus untuk mengunjungi Tianmen Mountain salah satu 

gunung terindah dengan menggunakan Cable Car terpanjang dimana Anda dapat melihat 99 Turns Road, berjalan 

diatas Glass Skywalk yang berada di pinggir tebing pegunungan (tidak termasuk shoe cover RMB 5/pax) serta melihat 

Celestial Hole yang disebut juga sebagai Heaven’s Door (Pintu Gua Surga). Selesai tour, Anda diantar kembali menuju 

hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM) 

Hotel : Vienna Zhangjiajie Hotel (4*) atau setaraf 

HARI 04 : ZHANGJIAJIE 

Acara hari ini, Anda akan mengunjungi Herbal Foot Massage Shop, menikmati pemanandangan di Baofeng Lake yang 

indah dengan kapal boat, berbelanja di Silk Shop yang terkenal dengan bahan dari sutra’nya. Dilanjutkan mengunjungi 

Grand Canyon Zhangjiajie yang indah dimana Anda akan merasakan pengalaman berjalan di atas Glass Bridge 

marupakan jembatan transparan dan salah satu yang tertinggi juga terpanjang saat ini di dunia. Setelah itu kembali ke 

hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM) 

Hotel : Ruilong Hotel (4*) atau setaraf 

HARI 05 : ZHANGJIAJIE 

Usai santap pagi, Anda akan mengunjungi Latex Shop, Tea Shop, lalu mengunjungi Huanglong Cave (Yellow Dragon 

Cave) yang merupakan goa karst terbesar dan tertua di China dengan panjang 30 km dan tinggi 50 (sudah termasuk 

kapal boat). Tak lupa Anda diajak mengujungi salah satu objek terkenal Zhangjiajie yang berada di Wulingyuan Scenic 

Area yaitu Tianzi Moutain (Tian Zi Shan) yang terkenal dengan pembuatan dari film Avatar, kemudian Anda diantar 

turun menggunakan Bailong Elevator yang memiliki tinggi 336 meter . Bermalam di Zhangjiajie. (MP/MS/MM) 

Hotel : Ruilong Hotel (4*) atau setaraf 



 

 

 

HARI 06 : ZHANGJIAJIE – CHANGSHA 

Hari ini mengunjungi Jade Shop, lalu kembali menuju kota Changsha menggunakan bus (kurang lebih perjalanan 5 jam) 

dan mengunjungi/melewati : Orange Island (tidak termasuk Battery Car) serta free time di Huangxin Walking Street 

yang melengkapi wisata belanja Anda di China. Puas berbelanja, Anda diantar menuju hotel untuk beristirahat. 

(MP/MS/MM) 

Hotel : Vienna Changsha Hotel (4*) atau setaraf 

 

HARI 07 : CHANGSHA – GUANGZHOU – JAKARTA 

GA 889 CAN-CGK 15.45 – 20.10 

Hari ini Anda akan kembali ke Guangzhou menggunakan Bullet Train. Setibanya, Anda langsung diantar menuju 

Bandara untuk penerbangan kembali ke Tanah Air, Jakarta. Demikian acara tour berakhir, terima kasih telah 

berpartisipasi pada acara MYTOURS sampai bertemu di acara tour kami yang berikutnya. (MP/--/--) 
 

**Jadwal tour dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi saat di lapangan (kemacetan, cuaca, dll) 

tanpa mengurangi isi acara** 

 

HARGA TOUR MINIMUM KEBERANGKATAN 35 ORANG : 

DEP. DATE 2020 
ADULT / CHILD 

TWIN SHARE 

CHILD 

EXTRA BED 

CHILD 

NO BED 
SINGLE SUPP. 

AIRPORT 

TAXES 

15 JAN / 
02, 09 FEB / 

IDR 12.999.000 IDR 12.999.000 IDR 12.499.000 
 
 

IDR 2.500.000 

 
 

INCLUDE 01, 08, 15 MAR / 
17, 19, 24, 26 APR / 
12, 14, 19, 21 JUN 

 

IDR 13.499.000 

 

IDR 13.499.000 

 

IDR 12.999.000 

 

HARGA PAKET TERMASUK : 

 Tiket Penerbangan (Economy Class), Group Fare, Non- 

Endorse, Non-Refund by Garuda Indonesia / setaraf. 

 Airport Taxes & Fuel Surcharge. 

 Bagasi max. 30kg, Hand Bag max. 07kg sesuai dengan 

ketentuan dari maskapai penerbangan. 

 Akomodasi di hotel bintang 3* / 4*, termasuk makan 

pagi. 

 Makan Pagi (MP), Makan Siang (MS), Makan Malam 

(MM) sesuai perjalanan. 

 Transportasi dengan Bus berpendingin udara (AC) 

selama perjalanan. 

 Tour Admission / Entrance sesuai Jadwal Perjalanan. 

 Tour Leader yang berpengalaman dari MYTOURS. 

 Tipping untuk Tour Leader, Tour Guide dan 

Pengemudi Bus selama perjalanan. 

 Travel Insurance (pertanggungan s/d 80th). 

 Mineral Water 01 Botol/orang/hari. 

 PPN 1%. 

HARGA PAKET TIDAK TERMASUK : 

 Pembuatan passport dan dokumen lainnya. 

 Pengeluaran pribadi. 

 Optional Tour yang diadakan selama tour 

berlangsung (jika ada). 

 Biaya lain yang tidak termasuk diatas. 



 

 

 

 

Diharapkan untuk membaca & memahami syarat & ketentuan dengan jelas, 

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN: 

 Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (deposit non refundable) per peserta Rp 5.000.000 dan 

biaya visa (jika ada) 

 Semua peserta di lindungi oleh Asuransi Perjalanan berdasarkan ketentuan polis Group. 

 Apabila objek wisata / atraksi tour tidak beroperasi dikarenakan bencana alam, perang, wabah penyakit, 

aksi teroris, atau keadaan force majeure lainnya maka, tidak ada pengembalian uang (non-refundable). 

 Bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, 

karena keharusan sehubungan dengan tenggat waktu 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, hotel dan agen di luar negeri. 

 Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, pihak Mytours berhak untuk menerbitkan 

tiket pesawat, kereta api dan transportasi lainnya, akomodasi, tiket masuk objek wisata tanpa melakukan 

konfirmasi lisan maupun tertulis kepada pendaftar yang telah melakukan deposit. 

 Pihak Mytours berhak untuk mengganti hotel lain yang setaraf, jika hotel sudah penuh & apabila dalam 

periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran/konferensi maka akan diganti 

dengan hotel lain di kota terdekat. 

 Airport tax Intl & fuel surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan. 

 Pihak Mytours berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya jika terjadi kenaikan harga tour, airport 

tax, dll kepada calon Peserta. 

 Keberangkatan rombongan minimal 35 peserta, jika kurang dari 35 orang Mytours berhak melakukan 

penyesuaian harga tour dan menagih nya kepada peserta tour. 

 Jadwal tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa 

mengurangi isi dalam acara tour tersebut. 

 Jika terjadi pembatalan/pindah tanggal/pindah acara tour oleh peserta sebelum tanggal keberangkatan 

maka biaya pembatalan akan mengacu pada peraturan sbb: 

o Setelah pendaftaran : Uang Muka pendaftaran : (Non Refundable) 

o 30 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari biaya tour 

o 14 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 75% dari biaya tour 

o Kurang dari 7 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour 

 Apabila terjadi force majeur/kondisi diluar kendali (bencana alam, pemogokkan, kehilangan, kerusakan, 

keterlambatan sarana angkutan/transportasi,dll) yang dapat mempengaruhi acara tour menjadi berubah 

dan segala pengeluaran tambahan bersifat non refundable. 

 Pelunasan biaya tour paling lambat 14hari sebelum tanggal keberangkatan. 

 Bagi peserta yang menempati kamar Triple (1 kamar ditempati 3  orang), kami tidak menjamin mendapat  

3 tempat tidur yang terpisah, tergantung dari kondisi hotel yang ada (bisa berupa 1 tempat tidur /kasur 

tambahan/sofa bed) dan tidak mendapat pengurangan biaya. 

 Bagi pendaftar yang berusia di atas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau indera 

atau keterbatasan secara mental, wajib didampingi oleh anggota keluarga, teman atau saudara yang akan 

bertanggung jawab selama perjalanan tour. 

 Single supplement adalah biaya untuk 1 orang yang menempati 1 kamar sendiri. 

 Membayar tipping standard untuk pekerja pariwisata (Local Guide, Supir & Tour Leader) bersifat wajib. 

 
JIKA PEMBATALAN DARI PIHAK TAMU TIDAK ADA PENGEMBALIAN UANG (NO CANCELATION) 

** Dengan membayar Deposit Tour, Anda telah memahami & menerima kondisi diatas ** 


