Guilin - Liuzhou - Sanjiang - Longji - Yangshuo (Feb)
ITINERARY
TOUR HIGHLIGHT:-Elephant Trunk Hill -Reed Flute Cave-Yao Mountain-Mulong Lake Scenic Spot-Longji Terrace
Fields -Chengyang Wind and Rain Bridge -Li River Bamboo Raft- Sanjiang Zuo Mei Show
BONUS TRAVEL INSURANCE
INCLUDE CHINA GROUP VISA & TIPPING UNTUK TL, LOCAL GUIDE & DRIVER

Hari 01:
JAKARTA
Berkumpul jam 23.30 malam hari di Bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan menuju Guilin
Hari 02:
JAKARTA – GUILIN
Berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan menuju Guilin, setibanya Anda akan diajak city tour
mengunjungi Noodles Culture Center, Rongshan Lake,Old South Gate yang dibangun pada tahun 621 dan
memiliki sejarah sekitar 1400 tahun. Kemudian Anda juga akan singgah di Big Banyan Tree adalah salah satu
daya tarik utama di "Ten Miles Gallery". Pohon beringin besar ini sekarang tingginya 17 meter dan lebar hasa 7
meter. Masyarakat setempat mengatakan bahwa mereka telah bertahan selama berabad-abad, sejak ditanam
pada masa Dinasti Sui (581-618). Saat melihat pohon beringin yang menjulang dari kejauhan, itu seperti payung
hijau besar, Nine Turning Bridge yang merupakan simbol keberuntungan dan kebahagiaan dan tak lupa
mengunjungi toko jade. Malam hari Anda akan diantar menuju Zhengyang Walking Street yang merupakan
distrik perbelanjaan paling terkenal di Guilin dimana Anda dapat menemukan banyak toko dan restaurant di sini.
(Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: San Jia or Manhatton Hotel **** atau setaraf
Hari 03:
GUILIN - LONGJI - SANJIANG
Usai santap pagi, perjalanan menuju Longji Terraced Fields, kumpulan sawah bertingkat yang melingkari kaki
gunung hingga ke atas puncak gunung sehingga dijuluki “Champion of The Terraced Field in The World” atau
Juara Sawah Bertingkat di Dunia. Menikmati special makan siang bersama suku Minoritas. Kemudian perjalanan
dilanjutkan menuju Sanjiang, kemudian menyaksikan pertunjukkan Guanda Minority Show.
Akomodasi: Yijia Hotel **** atau setaraf
Hari 04:
SANJIANG - LIUZHOU
Hari ini Anda akan diajak mengunjungi Wind and Rain Bridge yang memiliki bentuk seperti menara, Long Table
Feast with Minority Community dimana Anda akan berkumpul di meja panjang untuk berpesta dengan suku
minoritas Dong di Sanjiang, kemudian di lanjutkan menuju Lizhou, malam hari Anda akan menikmati suasana
keramaian di Wuxing Walking Street. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)

Akomodasi: Lijing Hotel **** atau setaraf
Hari 05:
LIUZHOU - YANGSHUO
Setelah makan pagi, Anda akan diajak mengunjungi Kong Miao Confucius Temple yang pernah menjadi salah
satu warisan dunia UNESCO pada tahun 1994 dan di lanjutkan mengunjungi Stone Museum atau mengunjungi
Transportation Museum. Kemudian menuju Yangshuo mengunjungi toko Bamboo, di lanjutkan ke West Street
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: New Century Hotel **** atau setaraf

Hari 06:
YANGSHUO - GUILIN
Perjalanan hari ini di Yangshuo, di sini Anda dapat menikmati naik kapal menyusuri Sungai Li [漓江] dengan
pemandangan alam yang indah, serta menikmati pemandangan Moon Hill dari dalam bus dan kembali ke kota
Guilin mengunjungi Elephant Trunk Hill yang merupakan lambang kota Guilin serta mengunjungi toko
Latex.(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: San Jia or Manhatton Hotel **** atau setaraf
Hari 07:
GUILIN
Perjalanan tour di kota Guilin hari ini Noodles Culture Center, kemudian di lanjutkan mengunjungi toko
Baoshutang, serta mengunjungi Reed Flute Cave[芦笛岩]yang merupakan Gua Stalagmit dan Stalagtit yang
merupakan tujuan wisata yang terkenal selama hampir 1200 tahun. Gua sepanjang 240 meter ini diterangi oleh
pencahayaan berwarna indah, Anda akan merasa berada di surga di mana para dewa tinggal. (Makan Pagi,
Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: San Jia or Manhatton Hotel **** atau setaraf
Hari 08:
GUILIN
Usai santap pagi Anda akan diajak mengunjungi Yao Mountain yang merupakan gunung tertinggi di Guilin,
nama gunung ini diambil dari nama temple yang dibangun pada masa Dinasti Tang – Yao Emperor Temple.
Anda bisa menikmati keindahan alam gunung tersebut dengan menggunakan cable car, kemudian mengunjungi
Mulong Lake Scenic Spot. Malam hari Anda akan menikmati waktu bebas di Dongxi Ancient Town. (Makan Pagi,
Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: San Jia or Manhatton Hotel **** atau setaraf
Hari 09:
GUILIN - JAKARTA
Hari ini Anda akan diantar menuju ke Airport untuk penerbangan kembali ke tanah air. (Makan Pagi)

** Acara Tour dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan
konfirmasi Pesawat dan hotel **
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Hal-HalPerhatian
Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 20 orang dewasa/group
Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka (Non-refundable deposit) sebesar IDR 5,000,000 /peserta,
dan pembayaran uang muka hanya menjamin keikut-sertaan dalam paket tour pilihan Anda.
Bila ada pembatalan dari pihak tamu, maka uang muka tidak dapat dikembalikan dan akan dianggap hangus.
Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour
dilakukan, walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan.
Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu:
15 - 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 50% dari harga tour.
7 - 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 80% dari harga tour.
Kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga tour.
Dalam keadaan Force Majeure/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam
dan lain-lain, rencana perjalanan dapat dirubah baik susunan maupun jadwalnya tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu, hal ini demi kepentingan dan keamanan seluruh rombongan. Dalam hal ini kami tidak bertanggung
jawab dalam pengembalian biaya atau uang atas service yang sudah dibayarkan yang tidak digunakan,
termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA Newtravelsafe

