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BONUS: TRAVEL INSURANCE  
**Syarat dan Ketentuan Berlaku** 
 
 

Hari 01 JAKARTA - HONG KONG dengan CX 752      ETD.0545   ETA.1145 
HONGKONG – SHENZHEN                      dengan Bus 
Pagi hari berkumpul di Bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan menuju Hong Kong. 

Setibanya di Hong Kong, Anda akan di antar menuju Shenzhen.  

Acara bebas yang dapat Anda pergunakan untuk berbelanja di Luohu Mall.  

(Makan Malam)  

Akomodasi: Century Kingdom Hotel **** atau setaraf 

Hari 02:  SHENZHEN 

Pagi hari Anda akan di ajak mengunjungi Splendid China di sini Anda dapat melihat berbagai miniatur bangunan / 
landmark di China seperti Great Wall, Forbidden City, Old Summer Palace, Terracota Warrior, West Lake dan lain lain, serta 
mengunjungi China Folk Culture Village yang merupakan sebuah taman wisata budaya berskala besar di Shenzhen yang 
menampilkan beragam seni etnis China dan dapat menikmati berbagai desain rumah dari berbagai kelompok etnis yang ada 
di China. Dan sore hari Anda dapat menikmati pertunjukan show Oriental Custome Show menampilkan pertunjukkan yang 
menakjubkan dengan Pakaian Nasional, Tarian, Music dan Koreografi di lanjutkan dengan menonton pertunjukkan Dancing 
with Dragon and Phoenix Show di malam hari dengan menampilkan tarian, akrobatic, sulap yang membuat Anda 
menikmati kebesaran dari Budaya China.  
(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)  

Akomodasi: Century Kingdom Hotel **** atau setaraf 

Hari 03:  SHENZHEN – MACAU                              dengan turbojet 

Setelah makan pagi, Anda akan menuju Macau dengan Turbojet. Sesampai di Macau mengunjungi/melewati: Old & New 

Macau, Taipa Bridges, St. Paul’s Ruin  merupakan landmark dari kota Macau. Gereja ini dibangun pada tahun 1602 di 

samping Jesuit College of St. Paul's. Namun, pada tahun 1835, kebakaran terjadi dan melahap habis universitas dan 

bangunan gereja, akibatknya hanya menyisakan bangunan depan gereja seperti sekarang, Penha Hill Church (passing), 

Ama Temple yang merupakan temple tertua di Macau dan Venetian Casino. Check in hotel.  

(Makan Pagi, Makan Siang)  

Akomodasi: Royal Hotel **** atau setaraf 

Hari 04 : MACAU – HONG KONG                           dengan Turbojet 

Pagi ini Anda akan di antar menuju ke Hong Kong dengan menggunakan turbojet, setiba nya di Hong Kong, Anda akan di 
ajak city tour Hong Kong dengan mengunjungi Starry Gallery dan Garden of Stars dengan menampilkan cetak tangan 
Selebriti Hong Kong, patung bintang kung fu kawakan Bruce Lee, dan patung perunggu tokoh kartun McDull, Jewelry 
Workshop, Bauhinia Square, kemudian mengunjungi Victoria Peak dengan menggunakan Tram (1x), Madame 
Tussaud, museum patung lilin dengan lebih dari 101 patung, seperti  Bruce Lee, Brad Pitt, Andy Lau, Lady Gaga, Barack 
Obama dan lain lain.  
(Makan Pagi) 

Akomodasi: Panda **** atau setaraf. 

Hari 05: HONG KONG                                                       

Satu hari acara bebas yang dapat Anda pergunakan untuk berbelanja atau mengikuti optional tour ke Disneyland. 

Malam hari Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke tanah air. (Makan Pagi) 

Hari 06: HONG KONG – JAKARTA                          dengan CX 753     ETD. 0020     ETA. 0400 
Tiba di Jakarta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mulai dari: 

IDR 
10,185,000 

Termasuk Apt.Tax JKT 
+ Int’l & Fuel 

Surcharge 
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BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH (IDR)        (x1000)  

 
Keberangkatan 

(Tahun 2019 – 2020) 
 

 
 

Airlines 

Dewasa  
Twin Sharing/ 

Triple  
(dgn extra bed) 

Anak dibawah  
12 tahun 

sekamar dengan  
01 Dewasa 

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

Anak dibawah 
 12 tahun sekamar 

dgn 02 Dewasa  
(tanpa extra bed) 

SEP : 27  
OCT: 18, 25 
NOV: 08 
DEC: 11 
JAN: 03 

CX 

10,185 9,685 9,685 9,285 

PERIODE HIGH SEASON : 
DEC: 17 17,450 16,950 16,950 16,550 
PERIODE HIGH SEASON : 
DEC: 18 15,950 15,450 15,450 15,050 
PERIODE HIGH SEASON : 
DEC: 23, 29 (NY EVE at SZX) 17,950 17,450 17,450 17,050 
PERIODE HIGH SEASON : 
DEC: 25 16,345 15,845 15,845 15,445 

DEC: 31 11,760 11,260 11,260 10,860 

JAN: 01 10,685 10,185 10,185 9,785 
**Minimum 15 paxs berangkat (tidak berlaku untuk private group atau incentive group) 

Harga termasuk Airport Tax International /+ Fuel Surcharge 
(Cathay Pacific: IDR 800,000)  

 
BIAYA TAMBAHAN: 

01. Single Supplement: IDR 3,000,000 per orang  

02. Tipping yang diwajibkan untuk tour leader IDR 30,000/orang/hari, local guide IDR 45,000/orang/hari & driver IDR 30,000/orang/hari. 

 (Pembayaran Tips dilakukan di Negara Tujuan berdasarkan mata uang setempat) 

 

 

 

 

 

 

HAL – HAL PERHATIAN:  

1.     Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 15 orang dewasa/group  
2. Pendaftaran tour harus disertai dengan pembayaran uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (per orang)  dan biaya aplikasi visanya. 

3. ATS berhak membatalkan pendaftaran peserta tour yang belum membayar biaya aplikasi visa dan uang muka atau belum melunasi biaya 

tour sesuai batas waktu yang telah ditentukan ATS. 

4. Uang muka pendaftaran peserta tour tidak dapat dikembalikan bila peserta tour melakukan pembatalan secara sepihak. 

5. Peserta yang melakukan pembatalan dikenakan denda dengan ketentuan: 

a. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 30 - 20 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 50% dari harga tour. 

b. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 19 - 10 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 80% dari harga tour. 

c. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu kurang dari 10 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 100% dari harga tour. 

6. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan, walaupun 

pembayaran uang muka telah dilakukan. 

7. Bila permohonan visa ditolak, sedangkan ticket pesawat sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan 

sehubungan dengan batas waktu yang ditentukan perusahaan penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan 

peserta tour tetap dikenakan denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi pihak terkait (Airlines, hotel dan Agen tour diluar 

negeri) 

8. Dalam hal terjadi keadaan force majeur/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam, dan lain-lain, ATS 
berhak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta Tour, merubah rencana perjalanan, baik susunan maupun jadwalnya, hal 
mana perubahan itu dilakukan demi kepentingan dan keamanan Peserta serta kelancaran perjalanan. Dalam hal ini tidak ada 
pengembalian uang atas service yang tidak digunakan. 

9. Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA Newtravelsafe, untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak terduga yang 
mungkin terjadi selama perjalanan. Manfaat yang di jamin adalah : Kecelakaan Diri, Biaya Medis, Evakuasi Medis Darurat / Repatriasi, 
Repatriasi Jenazah, Kunjung Kerabat, Penjagaan Anak, Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi, Penundaan Penerbangan.  
Note* : Syarat dan ketentuan sesuai dengan isi Polis ACA Asuransi New Travel Safe Bundling Group ATS VACATIONS 

10. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 
11. Peserta Tour yang berusia diatas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau indera atau keterbatasan secara 

mental, wajib didampingi oleh anggota keluarga atau saudara atau teman yang akan bertanggung jawab selama perjalanan tour. 

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


