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LITTLE GERMANY IN CHINA 

 
Harga berlaku untuk minimum keberangkatan 25 peserta 

DEPARTURE DATE ADULT / CHILD 
Twin / Triple Sharing 

CHILD 
No Bed 

SINGLE SUPPLEMENT 
1 Room / 1 Person 

OCT : 24,28,31 
6.900.000 6.600.000 1.600.000 

NOV : 4,8,12,15,19,20,22,26 
 

 

HARGA TERMASUK HARGA TIDAK TERMASUK 
 Tiket International dengan Xiamen Airlines(Economy Class) 
 Fuel Surcharge, Airport Tax International YQ 
 Airport Tax Jakarta 
 Bagasi sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan 
 Akomodasi hotel 5*berdasarkan 1 kamar berdua atau bertiga 
 Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata 
 Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama tour 
 Souvenir 
 Asuransi perjalanan(usia tertanggung kurang dari 70 tahun) 

 Visa China Single EntryRp575.000/PAX 
 Tips untuk Tour Leader, Guide dan Driver Rp 450.000/PAX 
 Pembuatan passport dan dokumen lainnya 
 Tips Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll 
 Pengeluaran pribadi 
 Optional tour 

CRUISE RMB 100 / PAX (QINQ DAO). 
GUEST HOUSE (GERMAN GOVERNOR HOUSE) RMB 80 / PAX (QI
DAO). 
TAIDONG NIGHT MARKET RMB 50 / PAX (QING DAO). 
NIGHTLIGHT SHOW RMB 100 / PAX (QINGDAO). 
FENGSHAN PERFORMANCE RMB250 / PAX (TAI’AN) 

 Biaya lain yang tidak termasuk di atas 
 
 
 

Syarat dan Ketentuan :  

 Pembayaran penuh 100% pada saat pendaftaran dengan menyertakan copy passport. 
 Susunan acara/penerbangan/harga dapat berubah/naik sewaktu-waktu tergantung kondisi penerbangan ataupun sisa 

seat yang tersedia dan juga biasanya harga akan naik bagi yang mendaftar tour mendekati tanggal keberangkatan 
 Pembatalan :  

- 15 - 34 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 40% /org dari harga tour. 
- 08 - 14 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 50% /org dari harga tour. 
- 07       hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari harga tour 

 Paket tour ini dimulai dan diakhiri dari Jakarta, kami tidak berkewajiban / bertanggung jawab terhadap penerbangan 
lanjutan peserta yang disebabkan karena perubahan jadwal keberangkatan Tour.. 
 



 


