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TANGGAL BERANGKAT

Start JKT : 08MAY
Start SUB : 25APR
D01 JKT/SUB – SINGAPORE – BEIJING
JAKARTA
- SINGAPORE
SURABAYA - SINGAPORE
SINGAPORE - BEIJING

SQ957
SQ931
SQ806

1115 – 1400
1010 – 1330
1650 – 2300

D05 DANDONG - DALIAN (BLD)
+

Berkumpul di Bandara Juanda Surabaya / Cengkareng Jakarta
untuk penerbangan ke Singapore. Transit sejenak di Changi untuk
kemudian melanjutkan penerbangan menggunakan Singapore
Airlines menuju Beijing. Setibanya di Beijing Anda akan langsung
diantar ke hotel untuk beristirahat.

D02 BEIJING (BLD)
GREAT WALL – BIRD NEST STADION – WATER CUBE
Tour pagi hari ini akan mengunjungi Greatwall di Juyongguan
Pass, tempat di mana jaman dahulu selain menjadi pintu gerbang
utama, juga menjadi markas besar tentara Tiongkok. Selanjutnya
menuju Bird Nest dan Water Cube foto stop, dua stadium olah
raga yang telah mengharumkan nama Tiongkok pada Olympiade
Beijing 2008 lalu ini hingga sekarang masih menjadi tujuan wisata
karena arsitektur yang unik menyerupai sarang burung dan kotak
gelembung air.

D03 BEIJING – SHENYANG (BLD)
BULLET TRAIN - SHENYANG IMPERIAL PALACE – MAN CHU
STREET
Hari berikutnya dengan menggunakan Bullet Train perjalanan
Anda kana di lanjutkan dengan menuju Shenyang – kota besar
yang sudah berdiri sejak jaman Manchu ini terkenal dengan
Shenyang Imperial Palace-nya atau di kenal juga dengan sebutan
The Mukden Palace sebagai istana peninggalan Dynasty Qing. Di
kota ini Anda juga akan diajak menyusuri Man Chu Street dan
Middle street, tempat Anda bisa berjalan-jalan dengan santai
mengagumi keindahan arsitektur peninggalan jaman Manchu
sambil berbelanja dan menikmati street food.

D04 SHENYANG - DANDONG (BLD)
BROKEN BRIDGE – NORTH KOREAN BORDER BY BOAT
Dari Jaman Manchu Anda akan di bawa ke periode perang dunia
ke 2 dengan mengunjungi Broken Bridge – di kota Dandong, di
mana Anda akan dapat menyaksikan secara langsung jembatan
dengan rel kereta api yang putus karena hantaman Bom pada
Perang Dunia ke II lalu. Jembatan ini masih di biarkan dan di
rawat sesuai dengan aslinya untuk memperingati kejadian
tersebut.Anda bahkan bisa menyaksikan dari dekat saat menaiki
Cruise di sungai Yalu dan juga menyaksikan Far View New Yi
Zhou.

XINGHAI SQUARE – CENTURY SCUPLTURE – BINHAI ROAD
– NORTH BRIDGE & TIGER BEACH
Xinghai square – taman di pusat kota Dalian seluas 110 hektar ini
sangat menarik karena rerumputannya tampak seperti lukisan
berwarna dasar hijau, kemudian ada juga patung2 indah serta
berbagai kegiatan masyarakat yang dapat kita saksikan.
Kemudian menuju Century Sculpture dimana Anda dapat melihat
langsung berbagai macam patung yang di buat oleh masyarakat
sekitar. Selanjutnya ke Binhai Road, North Bridge dan Tiger Beach
Group Carving

D06 DALIAN SAKURA
LVSHUN DALIAN SAKURA BLOSSOM
Sakura mekar dengan indah di Dalian, Anda dapat melihatnya
langsung di Long Wang Tang, lalu menuju 203 Highland dimana
Anda dapat melihat bangunan-bangunan bersejarah dari masa
perang Sino Jepang – Russia. Dan karena kota ini pernah menjadi
tempat yang di perebutkan oleh dua negara yaitu Russia dan
Jepang, maka tempat-tempat special yang berkaitan dengan
budaya mereka-pun dapat anda kunjungi di sini seperti Russian
street dan Japanese street.

D07 DALIAN – BEIJING – SINGAPORE (BLD)
BEIJING – SINGAPORE

SQ801

0005 – 0620

BULLET TRAIN – WANGFUJING – PEKING DUCK DINNER
Pagi hari kita akan betolak ke Beijing, setibanya kita akan
mengunjungi Wangfujing, area sepanjang 1,6KM yang merupakan
pusat komersial ini akan memanjakan Anda penikmat kuliner dan
shopping. Kemudian dilanjutkan dengan makan malam
kebanggaan kota Beijing - Peking Duck, beserta atraksi
penyajiannya hingga tiba di hadapan Anda siap untuk di santap.
Setelah makan malam kita akan bertolak ke Beijing Capitol Airport
untuk penerbangan kembali ke tanah air

D08 SINGAPORE – JKT/SBY
SINGAPORE – JAKARTA
SINGAPORE – SURABAYA

SQ952
SQ930

0740 – 0825 /
0750 – 0905

Dari Beijing Airport, pesawat Anda akan transit sejenak di Changi
Airport Singapore sebelum melanjutkan penerbangan ke Tanah
Air. Sampai jumpa di Tour GOCHINA berikutnya.

INFORMASI & RESERVASI, SILAKAN HUBUNGI :

Harga SUDAH Termasuk : Tiket kelas Ekonomi Singapore Airlines sesuai rute diatas dengan bagasi 30 kgs per orang l Akomodasi, Makan & Tour sesuai dengan jadwal acara l Tiket masuk lokasi wisata
sesuai yang tertera di jadwal acara l Tiket masuk pertunjukan sesuai jadwal acara l Tips Guide dan Driver.
Harga BELUM Termasuk : Biaya pengurusan Visa China Rp. 600.000 l Pengeluaran Pribadi seperti Mini Bar, Telepon, Laundry dll l Tips Porter di hotel l Tour Tambahan di luar jadwal acara
Shopping Stops : GOCHINA Tour adalah shopping tour, harga tour disubsidi dari Shopping Stops. Setiap peserta diminta kerjasamanya untuk bisa mengunjungi Shopping Stops minimal selama 60 menit di
setiap shopping stops untuk menghindari penalti dari subsidi yang telah di berikan.
Deposit, Pembayaran & Pembatalan : Deposit Rp. 5,000,000 per orang, dibayarkan pada saat pemesanan  Pelunasan harus dilakukan minimal 1 bulan sebelum keberangkatan  Pembatalan setelah deposit
tidak dapat dilakukan  Pembatalan 1 bulan sebelum keberangkatan, deposit akan hangus  Pembatalan 2 minggu / kurang sebelum keberangkatan, seluruh pembayaran hangus  Daftar hotel dan jadwal tour
dapat berubah tanpa mengurangi isi daripada tour  Bila peserta kurang dari 15 orang, penyelenggara berhak membatalkan tour, dan seluruh pembayaran akan dikembalikan  Peserta wajib mengikuti seluruh
acara tour, apabila ada sebagian/seluruh acara tour yang tidak diikuti, kemungkinan akan dikenakan penalti.

