
 

 

 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hari 01: JAKARTA 
Malam hari berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan menuju Ordos 
Akomodasi: di dalam pesawat  

Hari 02:  JAKARTA – ORDOS                dengan ID 7007     ETD. 02.00   ETA. 12.00 
ORDOS – HOHHOT                 dengan BUS  
Pagi ini tiba di Ordos, Anda akan diantar menuju ke Genghis Khan Square. Alun – alun ini terletak di daerah Kangbashi yang baru 
dikembangkan di Ordos, kota wilayah otonomi Inner Mongolia. Di alun – alun ini terkenal dengan patung perunggu besar yang 
menceritakan sejarah Genghis Khan. Kumpulan pahatan Genghis Khan ini dibuat untuk memperingati 800th kelahiran Genghis Khan. 
Patung – patung perunggu ini oleh pemahatnya diberi nama “Proud Son of Heaven”. Patung – patung ini ditempatkan pada 3 
September 2016. Setelah itu menuju ke Hohhot untuk bermalam.  
(Makan Siang, Makan Malam)  
Akomodasi: Hotel **** atau setaraf 
 

Hari 03:  
 
 

HOHHOT – HARBIN                  dengan penerbangan domestik 
Setelah sarapan pagi, anda akan diajak tour di Hohhot dengan mengunjungi General’s Office yang terletak di sebelah barat dari 
Drum Tower di New Urban District of Hohhot, bangunan dengan skala besar yang terbuat dari batu dan kayu.  
Kemudian di lanjutkan mengunjungi Five Pagoda Temple yang terletak di bagian tenggara kota tua Hohhot, sebelumnya dikenal 
sebagai Menara Berlian, dan ada lima tangga persegi di menara, maka namanya adalah kuil lima pagoda. Periode Dinasti Qing di 
bawah pemerintahan kaisar Yong Zheng, yang paling berharga dari lima biara pagoda adalah prasasti ukiran batu astronomi Mongol 
di dinding utara, dengan peta astronomi berdiameter 144,5 cm. 
Sore hari menuju airport untuk penerbangan menuju ke Harbin.  
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam) 
Akomodasi: Wei Jing Holiday **** atau setaraf 
 

Hari 04: HARBIN – JILIN                           dengan Bus   
Setelah sarapan pagi, kita menuju ke Jilin dengan menggunakan bus (perjalanan kurang lebih 5,5 jam), setibanya Anda akan di ajak 
mengunjungi Beishan Park merupakan pemandangan yang memadukan budaya tradisional Tiongkok termasuk Buddhisme, 
Taoisme, Konfusianisme dan budaya rakyat, memadukan lanskap manusia termasuk kuil, paviliun, bangunan, kios, dan panggung, 
dan merupakan kuil terkenal dan area taman yang indah di Timur Laut China. Di lanjutkan mengunjungi Yuhuang Pavillion 
bangunan bergaya dan menempatkan banyak karakter mitos kuno Cina di dalamnya dan Anda akan di ajak photo stop di Jilin 
Catholic Church yang merupakan arsitektur gothic yang khas. Pembangunan Gereja Katolik Jilin dimulai pada tahun 1917 dan 
selesai pada tahun 1926. Dibangun dalam cetakan Gereja Jermanik klasik, gaya yang pertama kali dikembangkan di Perancis dari 
abad ke-12 dan menjadi populer di Eropa Barat dari abad ke-12 hingga abad ke-15. 
Sore hari mengunjungi Sika Deer Farm  untuk melihat Rusa Sika yang eksotis. Sika Deer Farm adalah peternakan rusa Cina tertua 
di penangkaran, serta peternakan rusa terbesar di Jilin. Rusa disimpan lebih dari 1000 ekor. 
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam) 
Akomodasi: Vienna International Hotel **** atau setaraf 

  
Hari 05:  
 

JILIN – HARBIN                              dengan Bus 
Hari ini perjalanan menuju ke Harbin (perjalanan kurang lebih 5,5 jam). Dalam perjalanan kita dapat menikmati pemandangan indah 
dari Song Hua Riverside – pemandangan pohon Rime (tergantung cuaca) yang merupakan salah satu jalanan penting dan 
pemandangan indah sepanjang sungai di kota Jilin. Kemudian di lanjutkan menuju Songjiang Mid Road and Century Square 
merupakan landscape utama landskape di kota Jilin. Setibanya di Harbin mengunjungi highlight dari perjalanan ini yaitu mengunjungi  
Ice & Snow World yang merupakan festival pariwisata dan budaya es dan salju yang unik yang ditugaskan oleh Pemerintah Kota 
Harbin dan disponsori oleh Kelompok Pariwisata Budaya Harbin. Sejak didirikan, telah berkembang dari tahun ke tahun. Mencakup 
lebih dari 750.000 meter persegi dan mengonsumsi es dan salju di atas 300.000 meter kubik, Harbin Ice dan Snow World adalah 
salah satu bagian terpenting dari Festival Patung Es dan Salju Internasional Harbin. Ini telah menjadi atraksi musim dingin yang 
paling populer di dunia. Di taman bertema mimpi ini, Anda tidak hanya dapat melihat patung-patung es dan salju bercahaya yang 
menakjubkan, tetapi juga menikmati berbagai kegiatan budaya yang menarik dan olahraga musim dingin. 
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam) 
Akomodasi: Wei Jing Holiday Hotel **** atau setaraf 
 
 
 
 
 
 

IDR 
16,900,000 

Termasuk Apt.Tax 
Int’l + Fuel Surcharge  

Penerbangan langsung International Jakarta – Ordos – Jakarta menggunakan 
pesawat Batik Air (Charter Flight) - type pesawat Boeing 737-800 dengan kapasitas 
tempat duduk kelas ekonomi sebanyak 147 tempat duduk dan penyajian makanan 
serta maksimal bagasi sampai dengan 20 Kg.  



 

 

 
 
 
 
 

Hari 06:  
 
 

HARBIN – HOHHOT                                        dengan penerbangan domestik  
Setelah sarapan pagi, Anda akan di ajak melihat pertunjukkan Winter Swimming Show  Menyaksikan pertunjukan renang musim 
dingin di Sungai Songhua adalah kegiatan yang sangat mengasyikkan, kemudian di lanjutkan mengunjungi                Saint Sophia 
Catherdal (apabila dalam proses renovasi – maka akan di cancel kunjungan), bangunan utama katedral diletakkan seperti salib 
dengan aula utama di atasnya dengan kubah berujung hijau besar. Di bawah sinar matahari yang cerah, gereja dan alun-alun berdiri 
di atas tampak seperti Lapangan Merah di Moskow. Langsung setelah itu, kita akan mengunjungi Stalin Park yang merupakan salah 
satu tempat untuk tamasya dan tempat yang bagus untuk liburan musim dingin di tepi sungai Songhua. Di lanjutkan mengunjungi 
Flood Prevention Monument Tower dengan sentuhan retro barat yang unik, berdiri di antara semua patung di kota dan menjadi 
representasi sejati kebanggaan kota. Kemudian kita akan mengunjungi Middle East Railway Bridge (Jembatan Kereta Timur Tengah) 
di Harbin yang juga dikenal sebagai jembatan kereta api Sungai Songhua. Nama ini selalu dikaitkan dengan sejarahnya. Jembatan 
Kereta Api Timur Tengah adalah jembatan pertama di seberang sungai di Harbin dan jembatan kereta api Sungai Songhua di 
sepanjang Jalur Kereta Api Timur Tengah Eurasia. Setelah itu, kita akan mengunjungi jalan yang paling ramai di Harbin, Central 
Street yang masih merupakan salah satu jalan bisnis utama di Harbin. Ada banyak toko, toko fashion, dan restoran unggulan di 
sepanjang dua sisi jalan ini. Bangunan-bangunan di jalanan dalam semua gaya Eropa seperti gaya arsitektur Renaissance, gaya 
arsitektur Baroque, eklektisisme dan sebagainya. Kemudian menuju ke airport untuk penerbangan kembali ke Hohhot.   
(Makan Pagi, Makan Siang)  
Akomodasi: Hotel **** atau setaraf 
 

Hari 07:  
 

HOHHOT – ORDOS                                 dengan Bus 
Setelah santap pagi di hotel, city tour mengunjungi Dazhao Temple yang merupakan kuil Buddha Tibet yang besar di selatan 
Hohhot Yuquan District, Mongolia Dalam, Tiongkok. Kuil Dazhao adalah kuil kuning tertua yang dibangun di Hohhot. Ini juga 
merupakan salah satu biara besar yang dibangun di Mongolia hanya setelah hari-hari awal pertobatan orang-orang Mongolia yang 
dipanggil oleh Meidai. Kemudian menuju Fort Old Street yang terletak di Hohhot dekat dengan Dazhao Lamasery. Ini adalah jalanan 
kuno dengan gaya arsitektur dinasti Ming dan Qing. Di depannya, ada persimpangan di sisi barat pintu, dan sebuah gerbang 
lengkung didirikan, yang disebut Jalan Lama. Ada toko-toko yang dijalankan oleh pengrajin tembaga tua, serta toko kerajinan etnik 
yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. 
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam) 
Akomodasi: Shuang Man International Hotel ***** atau setaraf 

 
Hari 08: 

ORDOS                                                   dengan Bus  
Pagi ini setelah santap pagi, Anda akan di ajak mengunjungi Whistling Dune Bay (termasuk return cable car),    merupakan Resort 
Gurun pertama di China tempat wisata dalam skala besar, Anda akan bersenang-senang dengan berbagai jenis hiburan berada di 
sebelah timur Gurun Kubuqi dan merupakan resort gurun di China. Whistling Dune bay juga merupakan rumah para fotografer dunia.  
Dalam musim dingin, untuk para pemain ski, resor Whistling Dune Bay adalah pilihan terbaik Anda untuk memuaskan semua ilusi 
Anda tentang padang pasir dan ski. Snowfield memiliki banyak rute ski gurun, memberi Anda pengalaman ski yang berbeda. Di 
musim dingin, bagi para pemain ski, resor teluk Xiang sha adalah pilihan terbaik Anda untuk memuaskan semua ilusi Anda tentang 
padang pasir dan ski. Snowfield memiliki banyak rute ski gurun, memberi Anda pengalaman ski yang berbeda. 
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)  
Akomodasi: Shuang Man International Hotel ***** atau setaraf 

Hari 09:   
 

ORDOS – JAKARTA                              dengan ID 7016          ETD. 19.50      ETA. 21.15 
Setelah sarapan pagi, acara bebas sampai tiba waktu nya diantar ke Ordos Airport untuk melakukan perjalanan kembali ke tanah air. 
Dengan demikian berakhirlah perjalanan Anda. 
(Makan Pagi) 

 
BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH (IDR)                                                                                                                      (x1,000)   

BIAYA TAMBAHAN:  
01. Single Supplement : IDR 3,000,000 /orang  

02. Tipping yang diwajibkan untuk Tour Leader IDR 30,000/orang/hari, Driver IDR 30,000/orang/hari,  

        Local Guide IDR 30,000/orang/hari (Pembayaran Tips dilakukan di Negara Tujuan berdasarkan mata uang setempat) 

03. Visa China IDR 575,000 (Single Entry – Proses 5 Hari kerja)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keberangkatan 
(2018 - 2019) 

Airlines 

Dewasa 
Twin Sharing/ 

Triple 
(dgn extra bed) 

Anak dibawah 
12 tahun sekamar 

dgn 01 dewasa 

Anak dibawah 
12 tahun sekamar 
dgn 02 Dewasa 
(dgn extra bed) 

Anak dibawah 
12 tahun sekamar 
dgn 02 Dewasa 

(tanpa extra bed) 

DEC: 21 
JAN: 04, 11, 18 

ID 16,900 16,900 16,900 14,500 

Harga termasuk Airport Tax International /+Fuel Surcharge 



 

 

HAL – HAL PERHATIAN: 
1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 38 orang dewasa/group 
2. 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. 
3. Bila ada pembatalan dari pihak tamu, maka uang muka tidak dapat dikembalikan dan akan dianggap hangus 
4. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan, walaupun 

pembayaran uang muka telah dilakukan. 
5. Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu: 

A. 15 – 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 50% dari harga tour. 
B. 7 – 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 80% dari harga tour. 
C. Kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga tour. 

6. 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 GLOBAL SERVICE WISATA. Dalam hal ini GLOBAL SERVICE WISATA tidak bertanggung jawab dalam 
pengembalian biaya atau uang atas service yang sudah dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya 
tambahan. 

7. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 
8. Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA Newtravelsafe, untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak terduga yang 

mungkin terjadi selama perjalanan. Manfaat yang dijamin adalah : kematian & cacat tetap akibat kecelakaan, biaya medis, biaya 
evakuasi, repatriasi medis serta repatriasi jenazah. Batas maximal umur tertanggung sampai dengan 70 tahun  

 
Note:  Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product GLOBAL 
SERVICE WISATA. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


