03SEP, 14OCT, 04NOV, 07DEC

D01 SURABAYA– SINGAPORE – BEIJING

D05 XI’AN (BLD)

SURABAYA - SINGAPORE SQ931 1010 – 1330
SINGAPORE - BEIJING
SQ806 1650 – 2300
Berkumpul di Bandara Juanda Surabaya 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.

MUSEUM TERRACOTTA - XI’AN CITY GATE
Hari ini akan mengunjungi Museum Terracotta dengan menggunakan Battery Car
– Anda dapat menyaksikan secara langsung ribuan patung tentara yang konon di
buat untuk mengawal raja pertama China Qin Shi Huang hingga ke surga.
Kemudian beranjak menuju kota untuk mengunjungi Xi'an City Gate. Tembok
setinggi 12 meter ini berdiri kokoh seolah menjadi menjadi pagar pelindung kota
Xi'an. Memiliki empat pintu gerbang utama dan Anda akan dapat kesempatan
untuk memasuki salah satu di antara ke empat pintu tersebut.

D02 BEIJING CITY TOUR (BLD)
FORBIDDEN CITY - TIAN AN MEN - WANGFUJING
Sesampainya di Beijing, sebagai tujuan pertama tour Anda hari ini adalah
Forbidden City, kompleks Istana yang pernah di huni oleh Dynasty Ming hingga
Dynasty Qing ini memiliki lebih dari 8.700 ruangan. Dan tak jauh dari Forbidden
City kita akan melihat Tian An Men Square yang merupakan Lapangan besar yang
menjadi saksi sejarah China. Selanjutnya Wangfujing, area sepanjang 1,6KM
yang merupakan pusat komersial ini akan memanjakan Anda penikmat kuliner
dan shopping.

D06 XI’AN - SHANGHAI (BLD)
BULLET TRAIN - SHANGHAI FILM PARK
Tiba waktunya bagi Anda untuk meninggalkan kota Terracota untuk menuju ke
kota Metropolitan Shanghai dengan dengan menggunakan Bullet Train.
Sesampainya di Shanghai tujuan utama Anda adalah Shanghai Film Park, dimana
Anda akan dapat melihat berbagai lokasi tempat shooting ﬁlm dokumenter
maupun ﬁlm kolosal China, mulai dari yang bernuansa sangat tradisionil hingga
masa pertengahan lengkap dengan cara pembuatannya.

D03 BEIJING CITY TOUR (BLD)
GREAT WALL - BIRD NEST - WATER CUBE - ROAST PEKING DUCK - BEIJING
ACROBATIC SHOW
GreatWall adalah lokasi bersejarah yang tidak boleh Anda lewatkan di Beijing,
dan Juyongguan adalah pintu Gerbang Great Wall yang paling terkenal karena
dahulu kekuatan penuh tentara Tiongkok ada disini. Berlanjut dengan mampir
untuk berphoto di Bird Nest and Water Cube dua stadion Olimpic yang pernah
mengharumkan nama Tiongkok. Malam harinya menikmati hidangan special
sebagai santap malam Anda yaitu Peking Roast Duck. Setelah makan malam kita
akan menonton pertujukan Beijing Acrobatic Show

D07 SHANGHAI CITY TOUR (BLD)
SHANGHAI – SINGAPORE SQ825 0035 – 0555
THE BUND - NANJING ROAD - CHENGHUANGMIAO
Hari ini di Shanghai Anda akan menyusuri The Bund, kawasan pusat perdagangan
Tiongkok di sepanjang tepian sungai Huangpu. Selanjutnya menuju Nanjing
Road, jalan yang merupakan pusat perdagangan Shanghai yang membelah kota
ini dari barat ke timur sepanjang 5KM. Terakhir, menuju Chenghuangmiao,
surganya untuk berbelanja berbagai macam barang yang telah bertahan sejak
ratusan tahun lalu. Setelah bersantap malam Anda akan di antar menuju Airport
untuk penerbangan kembali ke tanah air.

D04 BEIJING - XI’AN (BLD)
BULLET TRAIN - XI’AN
Setelah bersantap bagi di hotel, perjalanan Anda hari ini akan dilanjutkan
dengan menggunakan Bullet Train menuju ke markas Terracotta Army yaitu Xian.
Kota yang ketenarannya mendunia sejak 1953 saat di temukannya patung ribuan
pasukan kerajaan bahkan lengkap dengan kereta kencana raya. Patung-patung
ini telah di selidiki oleh banyak ilmuwan dan mereka semuanya berkesimpulan
bahwa usia terracotta tersebut berkisar antara 5600–6700 tahun.

D08 SINGAPORE – SURABAYA
SINGAPORE – SURABAYA SQ930 0750 – 0905
Dari Shanghai Airport, pesawat Anda akan transit sejenak di Changi Airport
Singapore sebelum melanjutkan penerbangan ke Tanah Air.
Sampai jumpa lagi bersama Tour GOCHINA berikutnya.

BEIJING: FOUR SEASON APPLE/ XING ZHE JU/ HOLIDAY INN
EXPRESS AIRPORT ZONE/CITY INN / SETARA | SHANGHAI: GOLDEN
RICH HOTEL/BORMAN HOTEL (SHANGHAI PUDONG INT'L
AIRPORT)/VIENNA HOTEL/SETARA | XIAN: TBA

CREDIT CARD
SURCHARGE

Harga SUDAH Termasuk : Tiket kelas Ekonomi Singapore Airlines sesuai rute diatas dengan bagasi 30 kgs per orang  Akomodasi, Makan & Tour sesuai dengan jadwal acara  Tiket masuk lokasi wisata sesuai yang
tertera di jadwal acara  Tiket masuk pertunjukan sesuai jadwal acara  Tips Guide dan Driver.
Harga BELUM Termasuk : Biaya pengurusan Visa China  Pengeluaran Pribadi seperti Mini Bar, Telepon, Laundry dll l Tips Porter di hotel  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.  Quota Discount yang tertera terbatas & belum tentu tersedia di setiap tanggal.

