China Moslem (Beijing Shanghai) 8 Hari

ITINERARY
Hari ke 1
Fasilitas:

Jakarta – Beijing
Pada Hari yang telah ditentukan Seluruh Peserta diharapkan berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta untuk persiapan keberangkatan
menuju Beijing.

Hari ke 2
Fasilitas:

Beijing
Setibanya di Beijing Int’l Airport, proses imigrasi dan pengambilan bagasi kemudian Anda akan diajak mengunjungi lapangan yang
terluas didunia yaitu Lapangan Tian An Men atau disebut juga lapangan Merah yang merupakan pintu utama ke Istana Kaisar pada saat
dinasti Ming dan Qing. Dilanjutkan ke Kota Terlarang (Forbidden City) – komplek istana Kaisar dimana sejumlah 242 Kaisar dari dinasti
Ming dan Qing memerintah dari Istana ini, Foot Massage, Selanjutnya Anda akan diajak untuk Sholat Ashar di Masjid Nandouya, masjid
tua yang dibangun pada masa Dynasting Qing. Kemudian Anda akan diajak untuk berphoto dengan latar belakang National Stadium
“The Bird Nest”.

Hari ke 3
Fasilitas:

Beijing
Setelah santap pagi pagi, Pada pagi ini Anda akan diajak melihat salah satu keajaiban dunia yaitu Tembok Raksasa (The Greatwall)
yang dibangun pada abad ke 5 sebelum Masehi, diperluas dandiperbaiki khususnya pada saat dinasti Ming dengan panjang mencapai
6.360 Km. Selanjutnya Anda akan diajak mengunjungi Jade Shop, Bao Shu Tang, dan tak lupa berbelanja di Wang Fu jing Shopping
area.

Hari ke 4
Fasilitas:

Beijing – Hangzhou
Setelah santap pagi di hotel, Perjalanan Anda hari ini akan dilanjutkan menuju kota Hangzhuo dengan menggunakan Bullet
Train,setibanya Anda diajak berkeliling Danau Xi Hu yang terkenal dengan cerita legenda ular putih dengan menggunakan kapal
dilanjutkan Sholat Dzuhur di Phoenix Mosque, Selanjutnya Anda diajak mengunjungi Desa Meijiawu yang terkenal dengan Longjing Tea.

Hari ke 5
Fasilitas:

Hangzhou - Suzhou
Setelah santap pagi di hotel, Acara hari ini akan dilanjutkan mengunjungi kota Suzhou, setibanya Anda akan diantar mengunjungi Lotus
Garden,Hanshan Temple dan Taiping Mosque serta Silk Factory.

Hari ke 6
Fasilitas:

Suzhou – Shanghai
Setelah santap pagi di hotel, Perjalanan Anda dilanjutkan menuju kota mode China, Shanghai, setibanya Anda akan diajak mengunjungi
The Bund (Shanghai Tan), photo stop Oriental Pearl TV Tower. Dilanjutkan Sholat Dzuhur di Xiaotaoyuan Mosque, Kemudian diajak
menuju Jewelry Shop, dan Starbuck Coffee Shop yang terbesar di Shanghai.

Hari ke 7
Fasilitas:

Shanghai
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China Moslem (Beijing Shanghai) 8 Hari
Setelah santap pagi di hotel,Acara hari ini Anda akan diantar mengunjungi Yu Yu Garden, yang merupakan komplek istana dari Dynasty
Ming,dilanjutkan mengunjungi Chenhuangmiao Market,Tianzifang Old Town,Silk Factory serta tak lupa untuk berbelanja di Nanjing Road,
hingga tiba waktunya Anda akan diantar kembali ke Airport untuk penerbangan kembali keTanah Air.

Hari ke 8
Fasilitas:

Shanghai - Jakarta
Penerbangan kembali ke Jakarta.Terima kasih atas keikutsertaan dan partisipasi Anda bersama PWH Konsorsium. Sampai jumpa
pada perjalanan berikutnya.

Harga Paket
Paket

Harga

1 Dewasa

IDR 15,430,000

1 Anak-anak

IDR 14,730,000

* Harga yang tampil adalah harga untuk tamu dewasa

Layanan Tambahan (Add ons)
Nama Layanan

Keterangan

Harga

Single Room

Tambahan Kamar

IDR 2,400,000

* Layanan tambahan yang dapat dipilih tamu

Harga Termasuk
Tiket pesawat udara p.p. kelas ekonomi (non-endorsable, non-refundable & non-reroutable berdasarkan harga group /promosi).
Airport tax Internasional & Fuel Surcharge (dapat berubah sewaktu waktu).
Berat maksimum sebesar 20kg untuk 1 bagasi atau sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan yang digunakan; dan berat maksimum 7 kg
untuk 1 handbag kecil untuk dibawa ke kabin pesawat atau sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan yang digunakan.
Akomodasi di hotel berdasarkan 2 (dua) orang dalam 1kamar (twin sharing)
Acara tour, transportasi Bus AC dan Tour Leader Muslim dari PWH
Makan sesuai yang tercantum dalam acara perjalanan. (MP – Makan Pagi; MS – Makan Siang; MM – Makan Malam).
Asuransi Perjalanan GROUP (usia tertanggung maximal 70 tahun).
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Harga Tidak Termasuk
Visa China
Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa, entry permit, dll.
Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service serta pengeluaran lainnya.
Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan.
Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 20 kg). Biaya bea masuk yang dikenakan oleh duane di Jakarta maupun di negara yang
dikunjungi.
Tips untuk Lokal Guide, Tour Leader, Pengemudi dan Porter (jika ada) di Hotel dan Bandara.
PPN 1%

Syarat Ketentuan
Minimum peserta tour adalah 20 orang. Jika peserta tidak mencapai, maka akan dipindahkan ke tanggal yang tersedia
Pembelian dapat dilakukan maksimum 21hari sebelum tanggal keberangkatan Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment
non-refundable) dan Biaya Visa
Dalam hal aplikasi visa, Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sesuai jadwal dan ketentuan dari pihak Kedutaan, dan
biaya visa tetap harus dilunasi walaupun visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan.
Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap penerbangan dan hotel di masing-masing kota.
Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, gangguan, keterlambatan transportasi, bencana alam dll) yang dapat
mempengaruhi acara tour akan dirubah dan bersifat non-refundable.
Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan. Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum
tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan, sbb : setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable) 30 - 15 hari
kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour 14 - 06 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour 5 hari
kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour
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