
 
 
 
 
 
 
08 Jun Day 1 :  MEDAN – SIN - BEIJING  
MI237 20.35-23.00 // SQ800 00.55-07.05 
Hari peserta kumpul di Airport Polonia untuk 
pemberangkatan ke Beijing dengan transit di S’pore.  
 
09 Jun Day 2 :  TIBA DI BEIJING  ( L/D ) 
Setibanya di Beijing kita akan berkunjung ke Tian An 
Men lapangan terbesar di duniadan “ Forbidden City ( 
Ku Kong ) “  malam harinya setelah makan malam 
dengan menu Bebek Peking, kita akan menyaksikan 
akrobatik show  yg terkenal di kota Beijing dan setelah 
itu check in hotel. 
 
10 Jun Day 3 :  BEIJING   (B/L/D) 
Hari ini kita akan mengunjungi salah satu dari 7 
keajaiban dunia “ The Great Wall “. Setelah makan 
siang mengunjungi Olympic stadium. Sore hari , 
mengunjungi Wang Fu Jing. 
 
11 Jun Day 4 :  BEIJING   (B/L/D) 
Setelah sarapan pagi , berangkat mengunjungi. “ 
Temple of Heaven “ yang di bangun oleh kerajaan 
Ming dan Qing. Setelah itu mengunjungi “Summer 
Palace” ( Ie He Yen ).  
 
12 Jun Day 5    :  BEIJING – HANGZHOU  (B/L/D) 
Setelah sarapan pagi, dengan bullet train kita akan 
menuju kota Hangzhou kota yang terkenal dgn 
kecantikan Danau Xihu kemudian kita akan 
mengunjungi dan Pagoda Six Harmonis (salah satu 
pagoda kayu yg terbesar di china), check in hotel. 
  
13 Jun Day 6 :  HGH – WUZHEN --SHA  (B/L/D) 
Pagi ini sesudah makan pagi kita akan kembali ke kota 
Shanghai dan dalam perjalanan kita akan singgah dikota 
WUZHEN  utk city tour setelah itu sore hari kita akan 
tiba di kota Shanghai utk melihat pemandangan kota 
Shanghai di waktu malam. Dinner & check in hotel. 
 
14 Jun  Day 7 :  SHANGHAI  (B/L/D) 
Hari ini kita akan menuju kota Metropolita China “ 
Shanghai “ setelah tiba di kota ini rombongan akan di 
bawa berkunjung ke Shanghai Bund dan Nanjing 
Road dan malam hari setelah makan malam kita akan 
berkunjung ke TV tower untuk melihat pemandangan 
kota Shanghai di malam hari.  
 

 
 
 
 
15 Jun Day 8 : SHA – GUILIN  (B/D) 
Setelah sarapan pagi rombongan akan di transfer ke 
Airport untuk penerbangan ke kota Guilin dengan 
domestik flight, city tour dengan mengunjungi Bukit 
Belalai Gajah setelah itu kita akan check in hotel untuk 
beristirajat sejenak dan malam hari kita dapat optional  
menyaksilan show spektakuler. ( biaya masing2 ) 
 
16 Jun Day 09 :      GUILIN   (B/L/D) 
Acara hari ini meliputi berkunjung ke Bukit Fu Bo dan 
juga Gua Alamiah yang terindah di Guilin : Lu Ti 
Yuen.Di Goa ini dengan imaginasi masing masing kita 
dapat melihat berbagai batu batu goa yang menyerupai  
binatang, sayur sayuran dan buah buahan  Sore hari kita 
ke Jalan Zhong Shan untuk shopping 
 
17 Jun Day 10 :     QUILIN – CANTON  (B/L/D) 
Pagi hari, setelah sarapan ala oriental, dengan pesawat 
kita akan menuju ke Canton. Tiba di Guangzhou, anda 
akan diajak untuk city tour kota Canton meliputi : Dr 
Sun Yat Memorial Hall,  Chen Family Ancestors, 
Six Banyan Temple dan Five Rams Statue yang 
merupakan lambang kota Canton. Malamnya transfer ke 
airport untuk penerbangan kembali ke Medan 
 
18 Jun Day 11 : CAN - SIN  – MEDAN 
SQ853 01.20-05.20 // MI234 07.30-07.55 
Tiba di  Medan dengan membawa memori yang indah. 
 
Tour Fare : 

Adult = USD  
CWB  = USD  
CNB = USD    

Visa  : Rp 600.000 
Airport tax : Rp 75.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


