10D/08N CHINA HARBIN + VOLGA MANOR
HIGHLIGHT :
- 4 Star Hotel Accomodation
- Bonus Travel Insurance
- Bonus Perlengkapan Dingin

- Sun Island Snow Sculture
- Volga Manor

TANGGAL KEBERANGKATAN 2018 : DEC 19, 20
Hari 01 : JAKARTA  BEIJING
Hari ini Anda berkumpul di bandara Soekarno-Hatta untuk bersamasama memulai perjalanan dengan penerbangan menuju Beijing,
China. Anda bermalam di pesawat. (untuk penerbangan 19 Dec akan
transit Denpasar).
Hari 02 : TIBA BEIJING - DALIAN
Pagi ini Anda tiba di Beijing, Anda langsung melanjutkan perjalanan
menuju Dalian dengan menggunakan BULLET TRAIN. Setibanya,
Anda diajak mengunjungi / melewati XING HAI SQUARE, BINHAI
ROAD, NORTH BRIDGE, dan TIGER SCUPLTURE SQUARE. (MS,MM)
Hari 03 : DALIAN - SHENYANG
Hari ini Anda diantar menuju Shenyang dengan menggunakan bus
untuk mengunjungi MANCHURIAN IMPERIAL PALACE, dan
MANCHURIAN STREET Anda dapat melihat berbagai bangunan unik
bergaya Manchuria tradisional. (MP,MS,MM)
Hari 04 : SHENYANG - CHANGCHUN
Tour hari ini Anda diantar mengunjungi THE RESIDENCE OF ZHANG
XUELIANG bekas kediaman dari tokoh China Zhang Xueliang, dan
CENTRAL STREET. Selesai tour, Anda diantar menuju kota
Changchun yang juga dikenal sebagai “City of Spring North of the
Great Wall” dan kota festival film internasional untuk bermalam.
(MP,MS,MM)
Hari 05 : CHANGCHUN - JILIN
Setelah makan pagi Anda diantar mengunjungi PUPPET IMPERIAL
PALACE bekas rumah dari kaisar terakhir China Pu Yi, berfoto di
CULTURE SQUARE, dan diantar menuju Jilin menuju JINGYUETAN
SKI RESORT untuk bermain salju (tidak termasuk perlengkapan ski).
(MP,MS,MM)

Hari 07 : HARBIN - VOLGA MANOR - HARBIN
Setelah makan pagi, Anda diantar mengunjungi Volga Manor.
Setibanya, Anda diantar menyaksikan RUSSIA SING & DANCING
SHOW, setelah itu Anda dapat mengikuti SNOW ACTIVITIES
(termasuk snow tube), melihat PAVLOV CASTLE, ST. NICHOLAS
CHURCH, dan PUSHKIN SALON. (MP,MS,MM)
Hari 08 : HARBIN
Hari ini Anda diajak mengunjungi SUN ISLAND SNOW SCULPTURE
pulau bukit pasir di Heilong Jiang untuk menyaksikan seni pahatan es
yang diadakan setiap tahun sekali di China, melihat WINTER
SWIMMING yang unik, ICE & SNOW WORLD, SINO-RUSSIAN TRADE
MARKET, dan CENTRAL STREET. (MP,MS,MM)
Hari 09 : HARBIN  SHANGHAI
Setelah makan pagi, Anda diantar menuju stasiun untuk perjalanan ke
Beijing dengan menggunakan penerbangan domestik. Setibanya di
Shanghai, Anda diajak mengunjungi THE BUND - Anda dapat berphoto
dengan latar belakang HUANG PU RIVER, serta menara televisi
tertinggi di Shanghai ORIENTAL TV TOWER (photo stop), dan
berbelanja NANJING ROAD yang merupakan pusat perbelanjaan
terkenal di Shanghai. (MP,MS,MM)
Hari 10 : SHANGHAI  JAKARTA
Pagi ini Anda diantar ke bandara untuk penerbangan kembali ke
Jakarta. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama ROTAMA
TOUR, sampai jumpa di acara tour kami berikutnya. (MP)

Hari 06 : JILIN - HARBIN
Hari ini Anda diantar mengunjungi CENTURY SQUARE, SONGJIANG
ROAD yang berada di tepi SONGHUA RIVER, DEER FARM, dan
BEISHAN PARK. Anda bermalam di Harbin. (MP,MS,MM)

**NOTE : Susunan acara, tanggal keberangkatan dan flight detail dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu.
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Note : ** Harga di atas dapat berubah sewaktu-waktu atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika ada
perubahan harga dari airlines, hotel, fluktuasi mata uang asing dan lain-lain.
** Proses visa tidak termasuk apabila ada hari libur Nasional Indonesia atau hari libur kedutaan.
** Asuransi perjalanan diatas tidak berlaku untuk tamu berumur ≥ 70 tahun.
** Acara tour di atas di wajibkan mengunjungi toko pemerintah : Feather Painting, Seafood Product, Russian
Handcraft, Local Product, Jewelry atau akan di kenakan biaya tambahan.
HARGA TERMASUK :
1. Tiket international CGK-BJS//SHA-CGK dengan Garuda
Indonesia, Economy Class, Non – Endorsable, Non Refundable, Non - Reroutable sesuai ketentuan group
2. Akomodasi di hotel dengan ketentuan satu kamar berdua
atau bertiga.
3. Acara tour, makan dan transportasi sesuai dengan yang
disebutkan di atas.
4. Bagasi cuma – cuma 30 kg per orang
5. Tour Leader berpengalaman dari Rotama Tour
6. Traveling bag dari Rotama Tour
7. Asuransi perjalanan group
8. Perlengkapan dingin (jaket, topi, sarung tangan, & syal)

HARGA TIDAK TERMASUK :
1. PPN 1%
2. Airport tax International & fuel surcharge (dapat berubah
sewaktu - waktu)
3. Biaya pembuatan dokumen perjalanan seperti paspor, visa
dan lain-lain
4. Tips untuk Tour Leader IDR 450.000/pax, Tour Guide
setempat dan supir USD 45/Pax
5. Biaya keperluan pribadi seperti laundry, telepon
International, room service, mini bar, tambahan makanan
dan minuman, optional tour, porter di hotel & bandara.
6. Biaya kelebihan bagasi dan bea cukai di bandara Jakarta
maupun di negara yang dikunjungi.
7. Biaya Single Supplement bagi Peserta yang menempati 1
kamar sendiri.

SYARAT & KONDISI :
1. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum 20 peserta. Jika kurang dari minimum peserta,
Rotama Tour berhak melakukan penyesuaian harga tour.
2. Pendaftaran harus disertai dengan uang muka sebesar IDR 5.000.000 (low season) dan 25% dari biaya tour (peak
season), NON REFUNDABLE (tidak dapat dikembalikan). Pendaftaran yang dilakukan 30 hari sebelum tanggal
keberangkatan akan dikenakan uang muka sebesar 50% dari total biaya tour (berlaku untuk low & peak season).
3. Pendaftaran tanpa disertai deposit bersifat tidak mengikat dan dapat dibatalkan tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu kepada Peserta.
4. Pelunasan harus dilakukan selambatnya 14 hari sebelum tanggal keberangkatan (low season) dan 21 hari sebelum
tanggal keberangkatan (peak season).
5. Pendaftaran yang dilakukan kurang dari 15 hari sebelum tanggal keberangkatan harus langsung dibayar lunas.
6. Deviasi dapat dilakukan apabila jumlah Peserta yang berangkat dan yang pulang telah memenuhi kuota dari
ketentuan maskapai penerbangan. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
7. Apabila peserta terlambat memberikan persyaratan visa dari batas waktu yang telah di tentukan Rotama Tour dan
mengakibatkan Peserta tidak dapat berangkat tepat pada waktunya karena permohonan visa nya masih di proses oleh
Kedutaan dan atau visa ditolak oleh pihak kedutaan bersangkutan maka biaya pembuatan visa dan pembatalan tour
tetap harus dibayarkan. Biaya pembatalan tour berlaku sesuai dengan ketentuan di bawah ini (syarat & kondisi no. 8).
8. Oleh karena administrasi segera dilaksanakan setelah pendaftaran, maka biaya pembatalan akan dikenakan apabila
peserta tour mengganti tanggal, pindah ke jenis tour yang lain, visa ditolak atau membatalkan sama sekali, sebagai
berikut :

30 – 15 hari kerja sebelum tanggal keberangkatan
: 50% dari total biaya tour


14 – 8 hari kerja sebelum tanggal keberangkatan
: 75 % dari total biaya tour

7 – hari H
: 100% dari total biaya tour
* (Khusus untuk HIGH/PEAK SEASON biaya pembatalan disesuaikan dengan ketentuan dari hotel dan perusahaan
penerbangan).
9. Pihak Rotama Tour berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan harga tour, airport tax,
dll) kepada calon Peserta tour.
10. Apabila terjadi force majeur karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain, Rotama Tour tidak
bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atas service yang sudah dibayarkan dan tidak digunakan dan biaya tour
tidak termasuk biaya pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh force majeur.
11. Dengan membayar uang muka pendaftaran, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat & kondisi di atas.
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