
D01   SURABAYA – SINGAPORE – BEIJING
S   URABAYA - SINGAPORE  SQ931  1010 – 1330
S    INGAPORE - BEIJING     SQ806  1650 – 2300
B  erkumpul 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.

D   CHANGSA - FENGHUANG02  BEIJING –  (BLD)
B CHANGSA - ULLET TRAIN - FENGHUANG NIGHT
Dari Beijing Airport, perjalanan Anda akan dilanjutkan menggunakan Bullet Train 
ke Changsa yang akan di lanjutkan menuju Ancient City Fenghuang. Keindahan 
Fenghuang di waktu malam akan menjadi pemandangan unik tersendiri yang 
akan membuat Anda terpesona. Warna keemasan yang berkilau tertimpa cahaya 
lampu memberikan sentuhan kemegahan tersendiri di kota yang masih sangat 
sarat dengan arsitektur asli ini.

D03   FENGHUANG - ZHANGJIAJIE (BLD)
C ZABLE CAR - TIANMENSHAN - HANGJIAJIE GLASS SKYWALK
Dari Fenghuang perjalanan Anda akan di lanjutkan ke Zhangjiajie, menggunakan 
Cable Car naik hingga mencapai Tianmen Mountain yang merupakan satu dari 
sekian banyak Gunung indah di dunia, karena memiliki “Heaven Doors” tebing 
dengan lubang tembus dengan lebar hanya 30 meter saja. Untuk menuju ke sini 
Anda harus menaiki “Stairway to Heaven” sebanyak 999 anak tangga. Kemudian 
Anda akan berkesempatan pula menjajal salah satu dari tiga Zhangjiajie Glass 
Skywalk. Dan di sela kepenatan jalan-jalan Anda akan di ajak untuk menikmati 
Korean BBQ dengan sensasi tersendiri di ketinggian Tianmenshan.

D04   ZHANGJIAJIE (BLD)
YUANJIAJIE - TIANZISHAN - BAILONG LIFT 
Sepanjang hari ini Anda akan di ajak untuk menjelajah wilayah Zhangjiajie, 
dengan diawali menuju ke Yuanjiajie, bagian utara dari Taman Cagar Budaya 
yang menjadi inspirasi pembuatan filem Holywood berjudul Avatar. Lalu ke 
Tianzi Mountain naik menggunakan Bailong lift – lift outdoor tertinggi di dunia 
dengan ketinggian 330 meter, dengan menggunakan VIP access. Dari dalam 
Bailong lift selama dua menit Anda dapat menyaksikan langsung kecantikan alam 
Zhangjiajie yang sangat mempesonan karena lift ini dindingnya terbuat dari 
kaca tembus pandang.

D05   ZHANGJIAJIE (BLD)
ZHANGJIAJIE GLASS BRIDGE - SHUI RAO SI MEN - GOLDEN WHIP STREAM
Hari ini kegiatan yang paling di nantikan di Zhangjiajie akan Anda lakukan, yaitu 
mengunjungi Glass Bridge, jembatan kaca yang membentang menghubungkan 
antara tebing jurang satu dengan lainnya sepanjang 430 meter. Pastikan Anda 
berani untuk berjalan diatas jembatan kaca terpanjang di dunia ini karena 
kesempatan ini cukup langka. Setelah makan siang Anda akan diantar untuk 
melihat dari dekat damainya alam pegunungan di Golden Whip Stream yang 
masih sangat terjaga keasliannya dan dilanjutkan menuju Shui Rao Si Men 
dengan aliran sungai yang lebih dalam dan lebih deras. Acara Tour hari ini akan di 
akhiri dengan kunjungan Anda ke Junsheng Gallery, dimana semua hasil karya 
seni lukisnya di buat bukan dengan cat melainkan dengan sandstone – pasir.

D BEIJING06   ZHANGJIAJIE - CHANGSA -  (BLD)
BULLET TRAIN CHANGSA - BEIJING
Setelah makan pagi kita bertolak ke Changsa dengan bus dan dilanjutkan dengan 
berbelanja oleh-oleh serta souvernier asli Tiongkok yang dapat Anda gunakan 
untuk hadiah dan juga menambah koleksi pribadi Anda. Setelah itu dengan 
bullet train kita kembali ke Beijing

D  - SINGAPORE07   BEIJING   (BLD)
BEIJING    – SINGAPORE  SQ801  0005 – 0620
FORBIDDEN CITY - TIAN AN MEN - ACROBATIC SHOW
Hari ini kita akan berkunjung ke Forbidden City, kompleks Istana yang pernah di 
huni oleh Dynasty Ming hingga Dynasty Qing ini memiliki lebih dari 8.700 
ruangan. Dan dilanjutkan dengan mengunjungi lapangan terkenal Tian An Men 
yang menjadi saksi bisu sejarah , malam harinya Anda akan di beri suguhan 
Acrobatik Show yang sangat menarik yang di padu dengan seni tari serta komedi. 
Malam hari kita bertolak ke airport utk penerbangan kembali ke tanah air.

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

28AUG, 01OCT, 12NOV, 26NOV, 10DEC

BEIJING : FOUR SEASON APPLE/ XING ZHE JU/ HOLIDAY INN 
EXPRESS AIRPORT ZONE/CITY INN / SETARA | 

|FENGHUANG : FENGTING HOTEL / SETARA  
 |ZHANGJIAJIE : GUANGDONG HOTEL / SETARA

Harga Termasuk :SUDAH  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  Termasuk : BELUM Biaya engurusan Visa China  Pengeluaran Pribadi seperti Mini Bar, Telepon, Laundry dll  Tips Porter di hotel  Tour Tambahan di luar jadwal acarap  l
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. yang /   Quota Discount tertera terbatas & belum tentu tersedia di setiap tanggal.
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