6D/4N CONSORTIUM EXPLORE OF KUNMING
HIGHLIGHT :
- 4 Star Hotel Accomodation
- Heilongtan Park
- Dounan Flower Market

- Zhenghe Park
- Naigu Stone Forest
- Dianchi Lake

- Wanghai Tower
- Kunming Golden Palace
- Jinma Biji Square

TANGGAL KEBERANGKATAN 2019 : MAR 13, 20, 27 // APR 03, 10, 17, 24 // MAY 01, 08, 15
Hari 01 : JAKARTA - KUNMING
CGK–KMG 19.00 – 01.05
Berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta di tempat yang sudah ditentukan. Bersama-sama kita akan melakukan perjalanan menuju Kota Kunming yang
merupakan kota bunga di semua musim. Setibanya di Kota Kunming, anda akan dijemput dan langsung diantarkan ke hotel untuk beristirahat.
Hari 02 : KUNMING
Setelah sarapan, anda akan diajak mengunjungi Zhenghe Park yang dikenal sebagai Taman Yueshan, karena merupakan kampung halaman dari Cheng
Ho. Ia adalah seorang muslim yang di angkat menjadi Panglima Perang Tiongkok yang pernah singgah di Indonesia dan membangun sebuah masjid
dengan desain Tiongkok .Di dalam Zhenghe Park terdapat “Wanghai Tower" yang terdiri dari tiga lantai di bagian bawah kapal besar, termasuk
gambar Cheng Ho, peta navigasi Cheng Ho, Fujian Tianfei Yingling Tablet dan buku-buku sejarah. Setelah itu, mengunjungi Heilongtan Park, yang
terdiri dari dua tempat pemandangan utama meliputi kompleks bangunan kuno dan " Longquan plum exploration". Lalu anda akan di antar Makan
malam dengan hidangan khas mie beras Yunnan. Sampai tiba waktunya anda akan di antar ke hotel untuk beristirahat. (MP,MS,MM)
Hari 03 : KUNMING
Setelah sarapan pagi, hari ini anda akan mengunjungi Naigu Stone Forest, hutan batu hitam yang megah, dengan luas 8 kilometer persegi. Dulu hutan
ini disebut Shimen Peak atau Shimen Sentry. Di hutan ini anda dapat Mendaki puncak Naigu Stone Forest untuk menikmati pemandangan lautan batu
hitam. Selanjutnya anda melanjutkan perjalanan menuju ke Tea Culture Heritage Hall dimana anda dapat melihat tradisi dan budaya minum teh di
China. Disana anda juga bisa mencicipi teh Daye Pu'er yang paling terkenal di Yunnan, menikmati pertunjukan seni teh yang elegan dan keterampilan
menyeduh teh Pu'er, serta memahami pengetahuan tentang teh untuk kesehatan . Kemudian anda diajak makan malam dengan hidangan berbahan
dasar bunga. Lalu anda akan diantar ke hotel untuk beristirahat. (MP,MS,MM)
Hari 04 : KUNMING
Setelah sarapan pagi anda akan mengunjungi Kunming Golden Palace, yang terletak di kaki Gunung Mingfeng, Distrik Panlong, Kota Kunming, Provinsi
Yunnan. "Istana Emas" terbuat dari tembaga murni dan pertama kali dibangun pada Periode Wanli dari Dinasti Ming. Area Pemandangan Jindian meliputi
area seluas 1773 m2 yang meliputin berbagai fasilitas bangunan dan taman-taman yang indah . Setelah itu mengunjungi Baoshu Hall yang terkenal
dengan obat herbal China. Kemudian mengunjungi pusat kota tua Kunming, yang terkenal dengan Jinma Biji Square pedestrian street. Sampai
waktunya diantarkan kembali ke hotel untuk beristirahat. (MP,MS)
Hari 05 : KUNMING
Setelah sarapan pagi anda akan mengunjungi Dounan Flower Market Dounan, Kunming, yang dikenal sebagai "Jindounan". Pasar bunga Dounan telah
berkembang menjadi " the largest cut flower market in China and even Asia ", dan merupakan ibu kota bunga yang terkenal. Kemudian mengunjungi
Dianchi lake salah satu danau yang terkenal di China. Sampai tiba waktunya anda akan di antar ke bandara untuk melakukan penerbangan menuju
Tanah Air. (MP,MS,MM)
Hari 06 : KUNMING – JAKARTA
KMG-CGK 02.05 – 06.10
Tiba di Jakarta, Terima kasih atas partisipasi anda dalam tour ini. Sampai jumpa di acara tour selanjutnya.

**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 di atas tidak berlaku untuk tamu berumur ≥ 70 tahun.
** Acara tour di atas diwajibkan mengunjungi toko pemerintah : Jade, Baoshutang , Yunan Traditional
Product, Teh, atau akan dikenakan biaya tambahan.

HARGA TERMASUK :
1. Tiket international CGK-KMG-CGK dengan Batik Air,
Economy Class, Non – Endorsable, Non - Refundable, Non Reroutable sesuai ketentuan group
2. Airport tax International & fuel surcharge (dapat berubah)
3. Akomodasi di hotel dengan ketentuan satu kamar berdua
atau bertiga
4. Acara tour, makan dan transportasi sesuai dengan yang
disebutkan di atas
5. Bagasi cuma – cuma 15 kg per orang
6. Local Guide / Tour Leader berpengalaman

HARGA TIDAK TERMASUK :
1. PPN 1%
2. Biaya pembuatan dokumen perjalanan seperti paspor, visa,
dan lain-lain
3. Tips untuk guide setempat, supir dan Tour Leader
sebesar USD 32/Pax (dibayarkan di Jakarta)
4. Biaya keperluan pribadi seperti laundry, telepon
International, room service, mini bar, tambahan makanan
dan minuman, optional tour, porter di hotel & bandara
5. Biaya kelebihan bagasi dan bea cukai di Bandara Jakarta
maupun di negara yang dikunjungi
6. Biaya Single Supplement bagi Peserta yang menempati 1
kamar sendiri
7. Asuransi perjalanan individual Zurich (disarankan)
8. Souvenir / Traveling bag
9. Optional Tour :
A) Yunan Impres show : RMB. 380 / pax
B) Jiuxiang Cave ( include Boat, Oneway Cable Car, Electric
Car ) : RMB. 380 / pax
c) Big Stone Forest ( include Electric Car ) : RMB. 380 / pax

SYARAT & KONDISI :
1. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum 25 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 dalam waktu 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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