
 

4D3N BEST DEAL HAINAN 
by Sriwijaya Airlines 

Dept. 1,8,15,22,29 DEC 
5,12 JAN 

9,16,23 FEB 
1,8,15,22,29 MAR 

 
D1:  JAKARTA – HAIKOU                      SJ 3122 CGK-HAK 13.15 – 19.00 
Hari ini berkumpul di Bandara Soekarno Hatta International Airport terminal 2 untuk penerbangan 
menuju kota Haikou yang merupakan ibukota Provinsi Hainan. Penerbangan dengan Sriwijaya Air. 
Setibanya di Haikou Meilan International Airport, Anda akan langsung diantar menuju hotel untuk 
beristirahat.  
(No Meals) 
Hotel: New Yantai Hotel atau setaraf 
 
D2: HAIKOU – XINGLONG - SANYA       BY BUS  
Pagi ini setelah santap pagi, Anda akan diajak berkeliling di Haikou Arcade Ancient Street yang 
dianggap jalan paling unik di Haikou. Kemudian dilanjutkan menuju kota Xinlong untuk menuju 
Desa Bali yaitu sebuah desa dimana bangunan dan bentuk arsitektur nya bernuansa layaknya 
kalian berada di Bali. Setelah itu Anda akan diajak mengunjungi toko wajib Baoshutang. 
Dilanjutkan menuju Yetian Miao Minority Nationality Village dimana Anda bisa melihat 
kebudayaan setempat dan warisan suku Miao seperti cara mereka berpakaian dengan pakaian 
tradisional, Anda juga akan menyaksikan pertunjukkan rakyat mereka dengan tongkat bamboo. 
Perjalanan dilanjutkan menuju kota Sanya untuk bermalam. (MP/MS/MM) 
Hotel : Guoxi Hotel atau setaraf 
Toko wajib : Yangshentang Medicine & Bamboo 
 
D3: SANYA           BY BUS  
Hari ini Anda akan kami ajak mengunjungi  Nanshan Cultural & Tourism Zone (exclude sight 
seeing coach), Anda bisa melihat  Patung Dewi Kwan Yin setinggi 108meter yang dianggap sebagai 
patung Dewi Kwan-Yin tertinggi di dunia, dan mempunyai tigi sisi muka, Anda juga bisa melihat 
pemandangan spektakular laut di sekitarnya. Kemudian acara dilanjutkan mengunjungi Dadong 
Beach, Anda bisa menikmati pemandangan indah pantai di kota Sanya. 
Toko Wajib : Latex (MP/MS/MM) 
Hotel : Guoxi Hotel atau setaraf 
 

D4: SANYA – HAIKOU               BY BUS  
       HAIKOU – JAKARTA                              SJ 3123 HAK-CGK 21.00 -00.25+1 
Hari ini merupakan Free Time atau acara bebas hingga waktunya (sekitar Pk 11.00 / 12.00 waktu 
setempat) Anda kembali ke kota Haikou untuk penerbangan pulang ke Jakarta. Dengan 
demikian berakhirlah perjalanan Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa pada 
acara tour lainnya. Toko Wajib : Jewellery  
(MP) 

NOTE: ** PRODUCT INI MENGGUNAKAN CHARTER FLIGHT, TIDAK BISA EXTEND ** 



 

 

Harga Tour  
(Twin/Triple Sharing) 

Minimal 20 
orang Dewasa 
dalam 1 bus 

Harga Tour Dewasa termasuk International Airport 
Tax   ( Khusus TGL 22, 29 DEC ) 

 IDR 4,990,000 

Harga Tour Dewasa termasuk International Airport 
Tax 

 IDR 3,990,000 

Single Supplement  IDR 1,500,000 

Tipping Local Guide, Tour Leader, dan Drive  IDR 300,000 
 
Biaya Tour termasuk : 

• Tiket pesawat international dan Airport Tax International CGK -HAK-CGK dengan 
Sriwijaya Air (economy class) 

• Bagasi 20 kg untuk international flight. 
• Hotel 4* based on twin/triple sharing 
• Makan sesuai itinerary  
• Transportasi dengan bus private ber A/C  
• Tiket masuk objek wisata sesuai jadwal perjalanan 
• Visa China Group (jadwal perjalanan harus sesuai dengan group, harus 

melampirkan scan passport halaman depan) 
• Asuransi perjalanan group (usia tertanggung maximal dibawah 70 tahun). 
• Tour leader dari Jakarta hingga kembali ke Jakarta 
• Tips untuk tour guide, driver dan tour leader 
• Shopping Stop : Medicine, Bamboo Charcoal, Jewellery / Latex 

 
Biaya tidak termasuk : 

• Paspor & Visa 
• PPN 1% 
• Tips untuk tour guide, driver dan tour leader 
• Travel Bag 
• Airport dan Hotel Porter 
• Extra Personal Expenses : telephone charges, room services, baggage overweight, etc. 
• Optional tour: 

- VIGIL SIGHTSEEING ON SANYA BAY BY YACHT (free beer/juice & free 
karaoke) : RMB 240/PAX 
- SANYA LAS VEGAS SHOW IN CROWN BEAUTY : RMB 280/PAX 
- SANYA ROMANTIC SHOW IN SONG DYNASTY : RMB 350/PAX 
- SANYA BU XING JIE (WALKING STREET): RMB 80/PAX 
- HAIKOU FENGXIAOGANG FILM COMMUNE IN MISSION HILLS(1942 street): 
RMB 200 RMB/PAX 
- HAIKOU FENGXIAOGANG FILM COMMUNE IN MISSION HILLS (1942 street & 
Beijing street) :RMB 250 /PAX 



 

Syarat dan Ketentuan : 
• Uang muka pendaftaran sebesar Rp 2,500,000 per peserta (tidak dapat 

dikembalikan) dengan menyertakan copy pasport. 
• Pelunasan dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum keberangkatan. 
• Harga penawaran di atas masih bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada 

ketersediaan seat pesawat dan hotel 
• Kenaikan airport tax sebelum pelunasan menjadi tanggungan peserta  
• Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu : 

a. 15 - 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 50% dari harga tour 
b. 7 – 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 80% dari harga tour 
c. Kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga tour  

• Dalam keadaan Force Majeur karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam 
dan lain-lain, rencana perjalanan dapat diubah baik susunan maupun jadwalnya, hal 
ini demi kepentingan dan keamanan seluruh peserta. Dalam hal ini kami tidak 
bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau uang atas service yang sudah 
dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya 
tambahan. 

• Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa mengurangi objek 
perjalanan. 

• Ini menggunakan pesawat Charter, keterlambatan atau cancel penerbangan dan 
seluruh kejadian yang terjadi diluar kekuasaan pihak penyelengara tour dan pihak 
travel tidak bertanggung jawab dan tidak bisa di tuntut.  

• Pihak travel agent hanya bertanggung jawab dalam hal servis, hotel, transportasi 
dan makan selama berlangsungnya tour disana.  

 


