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8 DAYS | CHINA DELIGHT + DISNEYLAND
01 JAKARTA – BEIJING  
Para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno - Hatta untuk 
penerbangan menuju Beijing. Setibanya di Beijing, Anda akan langsung 
diantar menuju hotel untuk beristirhat.

02 BEIJING  
Setelah santap pagi di hotel, Anda akan diajak mengunjungi TIAN AN 
MEN SQUARE yang bersejarah pada zaman Reformasi tahun 1989 
yang juga merupakan kompleks istana terbesar di dunia, FORBIDDEN 
CITY. Kemudian dilanjutkan mengunjungi TEMPLE OF HEAVEN tempat 
dimana pada zaman dahulu Kaisar China memanjatkan syukur atas 
panen yang melimpah. Malam hari menyaksikan ACROBATIC SHOW yang 
menakjubkan. (MP/MS/MM)

03 BEIJING
Hari ini Anda akan diajak menyaksikan salah satu dari 7 keajaiban dunia 
THE GREAT WALL, maha karya bangsa China yang membentang 6.700 
km dan membelah 5 propinsi. Setelah itu kembali ke kota Beijing, Anda 
akan photo stop di BIRD NEST atau Stadium utama Olympiade Beijing 
2008. Setelah itu waktu bebas untuk Anda berbelanja di WANGFUJING 
STREET. Malam hari Anda berkesempatan menyantap makanan khas 
Beijing, Roasted Pecking Duck. (MP/MS/MM)

04 BEIJING – HANGZHOU 
Pagi ini Anda akan diajak untuk merasakan pengalaman menaiki bullet train 
menuju Hangzhou. Setibanya Anda akan diajak city tour dengan menyusuri 
DANAU BARAT (Xi Hu) yang terkenal dengan legenda Ular Putih (White Snake 
Legend) yang mempunyai panjang 15 km & luas 5,6 km. Dilanjutkan dengan 
mengunjungi YUEFEI TEMPLE. Kemudian Anda akan diantar untuk bersantap 
malam dengan menu makanan khas Hangzhou yaitu BEGGAR CHICKEN (ayam 
pengemis).. (MP/MS/MM)

05 HANGZHOU – SUZHOU 
Hari ini perjalanan dilanjutkan menuju Suzhou. Setibanya Anda akan diajak 
mengunjungi LINGERING GARDEN yang indah , mengunjungi TIGER HILL - 
menara miring yang bersejarah.  Tak lupa mengunjungi GUANQIAN STREET 
waktu bebas untuk Anda berkeliling atau berbelanja. Setelahnya kembali ke 
hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

06 SUZHOU - SHANGHAI 
Setelah santap pagi, Anda akan melanjutkan perjalanan dengan bus menuju 
Shanghai. Setibanya, Anda diajak mengunjungi THE BUND - pusat keramaian 
kota Shanghai di tepi Sungai Huang Pu untuk berfoto dengan background  
SHANGHAI TV TOWER. Kemudian mengunjungi CHENGHUANG MARKET 
- Anda bisa membeli makanan khas Shanghai, Xiao Long Bao & membeli 
souvenir untuk oleh - oleh. Tak ketinggalan, Anda akan diantar ke pusat 
pertokoan terbesar di Shanghai - Nanjing Road. Selesai tour kembali ke hotel 
untuk beristirahat.  (MP/MS/MM)

07 SHANGHAI 
Hari ini Anda akan diantar menuju DISNEYLAND yang merupakan taman 
hiburan terbaru di China  yang bisa dinikmati baik anak-anak maupun dewasa. 
Anda akan mendapatkan pengalaman tak terlupakan dengan mencoba berbagai 
permainan & atraksi menarik seperti Tron Realm Chevrolet Digital Challenge, 
Piraters Of The Caribbean, Peter Pan’s Flight , dan lainnya. Setelah kembang api 
Anda akan dijemput dan diantar menuju hotel untuk beristirahat.. (MP)

08 SHANGHAI – JAKARTA  
Hari ini Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke tanah air. 
Dengan demikian berakhirlah perjalanan Anda bersama AVIA TOUR. Terima 
kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa pada acara tour lainnya. (MP)

Forbidden City
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9 DAYS | CHINA HIGHLIGHT + HUANGSHAN
01 JAKARTA – BEIJING  
Para peserta berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta untuk bersama-sama 
berangkat menuju Ibukota China - BEIJING. Bermalam di pesawat.

02 BEIJING  
Pagi ini tiba di Beijing. Anda akan diajak mengunjungi TIAN AN MEN 
SQUARE yang bersejarah pada zaman reformasi tahun 1989 yang juga 
merupakan kompleks istana terbesar di dunia, FORBIDDEN CITY. 
Dilanjutkan dengan berbelanja di WANGFUJING STREET. Malam hari 
menyaksikan ACROBATIC SHOW yang menakjubkan. (MS/MM)

03 BEIJING
Acara hari ini Anda diajak menyaksikan salah satu dari 7 keajaiban 
dunia - THE GREAT WALL, maha karya bangsa China yang membentang 
6.700 km dan membelah 5 propinsi. Setelah itu kembali ke kota Beijing, 
Anda akan melewati BIRD NEST atau Stadium utama Olympiade Beijing 
2008 yang megah. Dilanjutkan dengan mengunjungi SUMMER PALACE 
- istana musim panas bagi keluarga kekaisaran yang dilengkapi dengan 
karya arsitekturnya yang berusia ribuan tahun. Malam hari Anda juga 
berkesempatan menyantap makanan khas Beijing, Roasted Pecking 
Duck. (MP/MS/MM)

04 BEIJING – HUANGSHAN 
Pagi hari dengan bullet train, Anda meninggalkan Ibukota China, Beijing menuju 
Huangshan-pegunungan yang dijuluki orang sebagai pegunungan yang paling 
mengagumkan di kolong langit yang terletak di propinsi Anhui. Setibanya 
di Tunxi, Anda akan menuju Huangshan dengan cable car. Bermalam di kaki 
gunung. (MP/MM)

05 HUANGSHAN 
Setelah santap pagi, Anda berkesempatan untuk menyaksikan dari dekat 
keindahan Huangshan / Yellow Mountain yang dikenal sebagai pegunungan 
terindah, puncak tertingginya mencapai 1800 meter dari permukaan laut dan 
luasnya meliputi 154 km2. Dari sini Anda dapat menyaksikan pemandangan 
mempesona dari puncak-puncak terkenal seperti: The Jade Screen Tower, 

The Lion Forest, The Beginning-to-Believe Peak, The Flower Showering Valley 
dan The Pine Valley, juga lembah yang diliputi oleh lautan awan yang kaya akan 
nuansa warna. Selesai tour kembali ke Tunxi dengan cable car. Anda akan diajak 
mengunjungi TUNXI OLD STREET. Bermalam di Tunxi. (MP/MS/MM)

06 HUANGSHAN - HANGZHOU 
Hari ini perjalanan dilanjutkan menuju Hangzhou. Setibanya Anda diajak city tour 
dengan mengunjungi YUEFEI TEMPLE dan menyusuri DANAU BARAT (Xi Hu) 
- terkenal dengan legenda Ular Putih (White Snake Legend) yang mempunyai 
panjang 15 km dan luas 5,6 km. Santap malam hari ini dengan menu BEGGAR 
CHICKEN (ayam pengemis) yang terkenal di kota Hangzhou. (MP/MS/MM)

07 HANGZHOU – HUZHOU –SUZHOU 
Hari ini setelah santap padi di hotel, perjalanan dilanjutkan menuju Huzhou, 
untuk mengunjungi NANXUN ANCIENT WATER TOWN (termasuk perahu). 
Kemudian menuju Suzhou yang terkenal sebagai kota penghasil sutra China 
untuk mengunjungi LINGERING GARDEN yang indah. Setelah itu waktu bebas 
untuk Anda berbelanja di GUANQIAN STREET. (MP/MS/MM)

08 SUZHOU – SHANGHAI 
Pagi hari sebelum meninggalkan kota Suzhou, Anda diajak untuk melihat 
keindahan sutra china di SILK FACTORY. Setelah itu melanjutkan perjalanan 
menuju Shanghai. Setibanya di Shanghai, Anda akan menuju THE BUND - pusat 
keramaian kota Shanghai di tepi Sungai Huang Pu, untuk photo stop dengan 
background SHANGHAI TV TOWER. Kemudian mengunjungi CHENGHUANG 
MARKET - Anda bisa membeli makanan khas Shanghai, Xiao Long Bao & 
membeli souvenir untuk oleh - oleh. Setelah itu menuju pusat pertokoan 
terbesar di Shanghai - Nanjing Road (jika waktu memungkinkan). (MP/MS/MM)

09 SHANGHAI – JAKARTA  
Hari ini Anda akan diantar ke airport untuk penerbagan kembali ke tanah air. 
Dengan demikian berakhirlah perjalanan Anda bersama AVIA TOUR. Terima 
kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa pada acara tour lainnya. (MP)

Huangshan
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5 DAYS | HISTORICAL XIAN
01 JAKARTA - XIAN
Pada waktu yang ditentukan para peserta berkumpul di Soekarna Hatta 
Airport untuk penerbangan menuju Xian. Malam hari tiba di Xian, Anda akan 
langsung diantar ke hotel untuk beristirahat.

02 XIAN
Setelah santap pagi, hari ini Anda akan diajak ke BELL & DRUM TOWER 
SQUARE, ANCIENT CITY WALL (termasuk battery car) , HISTORY MUSEUM 
, BIG WILD GOOSE PAGODA (tidak termasuk masuk ke dalam Pagoda). 
Kemudian menuju MUSLIM STREET - dimana terdapat banyak toko toko 
yang menjual makanan ringan atau kue khas China. Setelah makan malam, 
kembali menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

03 XIAN - HUASHAN - XIAN 
Hari ini Anda akan diantar untuk mengunjungi salah satu dari lima gunung 
suci yang ada di China, yaitu MOUNTAIN HUA SCENIC AREA (termasuk round 

way cable car). Selesai tour Anda akan diantar kembali ke Xian. (MP/MS/MM)

04 XIAN 
Acara hari ini city tour mengunjungi TERRACOTTA WARRIORS MUSEUM 
(termasuk battery car), yang merupakan makam dari kaisar QING SHI 
HUANG. Ditempat ini terdapat beribu ribu patung prajurit Terracotta, yang 
terbuat dari tanah liat dalam formasi mengawal makam pendiri tembok besar 
China. Dilanjutkan menuju HUAQING HOT SPRING, dulunya sebagai tempat 
pemandian air panas selir dari kaisar Tang Xian Zhong pada zaman dulu. (MP/
MS/MM)

05 XIAN - JAKARTA
Hari ini Anda akan diantar kembali ke airport untuk penerbangan kembali 
ke Tanah Air. Dengan demikian berakhirlah perjalanan anda bersama                  
AVIA TOUR. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di acara tour 
lainnnya. (MP)

Terracota Warriors
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6 DAYS | TREASURE OF FUJIAN
01 JAKARTA – XIAMEN 
Pada waktu yang ditentukan para peserta berkumpul di Soekarno-Hatta Airport 
untuk bersama sama menuju Xiamen - Fujian. Setibanya di Xiamen, Anda akan 
diantar ke hotel untuk beristirahat.

02 XIAMEN – WUYISHAN
Setelah santap pagi di hotel, Anda akan diajak city tour Xiamen dengan 
mengunjungi GULANGYU ISLAND (termasuk roundway battery car) untuk 
melihat SHUZHUANG GARDEN dan PIANO MUSEUM. Setelah selesai tour, 
melanjutkan perjalanan dengan pesawat domestik menuju Wuyishan. Tiba di 
Wuyishan menuju hotel untuk bermalam. (MP)

03 WUYISHAN
Setelah santap pagi di hotel, Anda akan diajak mengunjungi HAVEN PEAK 
TOURIST ZONE, CLOUD CAVE, JIESUN PARK, TEA CAVE , lalu diajak menyusuri 
NINE BEND RIVER dengan perahu yang dirakit dari bambu sambil melihat 
bukit bukit yang indah. Dilanjutkan dengan mengunjungi SONG STREET dan 
WUYIGONG PALACE , Sanqing hall, Tak lupa mengunjungi sebuah kuil yang 

terkenal di Wuyishan - HARMONIOUS TEMPLE, DA HONG PAO TREE. Selesai 
tour, menuju hotel untuk beristirahat. (MP)

04 XIAMEN
Hari ini Anda akan diajak city tour kota Xiamen, mengunjungi NANPUTUO 
TEMPLE - kuil terkenal di Xiamen,kemudian melewati XIAMEN UNIVERSITY 
& GOLDEN RING ROAD senbelum menuju Zhongshan street. Kemudian waktu 
bebas untuk Anda berbelanja di WANDER ON ZHONGSHAN STREET.

05 XIAMEN – HUA’AN TULOU – XIAMEN
Setelah santap pagi bersama, Anda akan diajak melanjutkan perjalanan menuju 
Tulou dengan bus. Setibanya mengunjungi HUA’AN TULOU COUNTRY - sebuah 
desa kecil di Fujian, mengunjungi EARTH BUILDING dan ERYI BUILDING. 
Setelah selesai tour kembali ke Xiamen untuk bermalam. (MP)

06 XIAMEN – JAKARTA
Pagi ini Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke tanah air. 
Dengan demikian berakhirlah perjalanan anda bersama AVIA TOUR. Terima kasih 
atas partisipasi Anda dan sampai jumpa pada tour lainnya.

Nanputuo Temple at Xiamen
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6 DAYS | ORIENTAL HAWAII
01 JAKARTA – HAIKOU
Sore hari para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno - Hatta 
untuk penerbangan menuju Haikou. Setibanya di Haikou Anda akan diantar 
menuju hotel untuk beristirahat.

02 HAIKOU – QIONGHAI – SANYA
Pagi ini setelah santap pagi, Anda akan diajak untuk merasakan pengalaman 
menaiki BULLET TRAIN menuju kota Qionghai. Setibanya Anda akan 
melanjutkan perjalanan menuju kota yang terletak di paling selatan Pulai 
Hainan - SANYA dengan bus. Setibanya di Sanya, Anda akan diajak makan 
siang, kemudian dilanjutkan mengunjungi DADONG SEA & DEER LOOKING-
BACK GARDEN, dimana Anda bisa melihat LUHUITOU SCULPTURE setinggi 
15m yang terkenal dan merupakan asal kota Sanya dikenal sebagai “Lucheng 
- the great symbolic significance”, dimana terdapat cerita kisah cinta antara 
rusa dengan pemburu Li. Setelah itu Anda akan melewati THE GIANT TREE 
THEME HOTEL AND CROWN BEAUTY yang terkenal karena pernah diajadikan 
tempat diselenggarakannya ajang Miss World. Kemudian dilanjutkan menuju 
YALONG BAY yang dikenal sebagai “ORIENTAL HAWAII” - Anda bisa menikmati 
pemandangan indah di pinggir timur kota Sanya. Setelah makan malam, menuju 
hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

03 SANYA – XINGLONG 
Hari ini Anda akan mengunjungi NANSHAN CULTURAL & TOURISM ZONE, 
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. 
Tak ketinggalan Anda akan diantar ke pusat pertokoan untuk bisa berbelanja 

souvenir dan oleh-oleh di PEDESTRIAN STREET. Selesai tour, Anda akan diantar 
menuju kota Xinglong untuk bermalam. (MP/MS/MM)

04 XINGLONG – LINGSHUI 
Hari ini Anda akan diajak city tour dengan mengunjungi DESA BALI yaitu sebuah 
desa dengan bangunan dan betuk arsitekturnya bernuansa layaknya di Bali, . 
Kemudian Anda akan diantar untuk bersantap siang di lokal restoran. setelah itu 
diajak menuju YETIAN MIAO MINORITY NATIONALITY VILLAGE, untuk melihat 
kebudayaan setempat dan warisan suku Miao seperti cara mereka berpakaian 
dengan pakaian tradisional, Anda juga akan menyaksikan pertunjukan rakyat 
dengan tongkat bamboo. Selesai tour Anda akan diantar menuju hotel untuk 
beristirahat. (MP/MS/MM)

05 LINGSHUI – HAIKOU
Hari ini Anda akan diantar menuju kota Haikou. Setibanya, Anda akan diajak city 
tour dengan berkeliling di HAIKOU ARCADE ANCIENT STREET yang dianggap 
jalan paling unik di Haikou dan merupakan salah satu kota tua atau yang 
diperkirakan juga dibangun pada saat dinasti Song. Kemudian Anda akan diantar 
menuju FENG XIAO GANG MOVIE TOWN yang merupakan komuni film global 
pertama dan sebuah themepark yang didesain menyerupai studio film. Selesai 
tour Anda akan diantar mengunjungi MISSION HILLS NEW TOWN, kemudian 
makan malam, dan dilanjutkan menuju airport untuk penerbangan kembali ke 
Tanah Air. (MP/MS/MM)

06 HAIKOU – JAKARTA 
Pagi ini tiba di tanah air. Dengan demikian berakhirlah perjalanan Anda bersama 
AVIA TOUR. Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa pada acara 
tour lainnya.

Beach in Sanya
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6 DAYS | CHINA PUTUOSHAN
01 JAKARTA – SHANGHAI 
Hari ini para peserta berkumpul di Airport Soekarno Hatta untuk bersama-
sama berangkat menuju Shanghai. Bermalam di pesawat

02 SHANGHAI – ZHUJIAJIAN – PUTUOSHAN 
Pagi ini setibanya di Shanghai, perjalanan dilanjutkan menuju Putuoshan 
untuk mengunjungi PUJI TEMPLE yang merupakan kuil utama dan kuil 
terbesar dari 3 kuil yang berada di Putuoshan. Di kuil ini Anda dapat 
melihat Patung Guanyin yang berlapis emas murni setinggi 8,8m. Setelah 
santap malam diantar ke hotel untuk beristirahat . (MS/MM)

03 PUTUOSHAN
Setelah santap pagi di hotel, kami mengajak Anda mengunjungi kuil 
kedua terbesar di Putuoshan yaitu FAYU TEMPLE yang terkenal dengan 
arsitektur kuno, ukiran dan kaligrafinya. Selanjutnya menuju PURPLE 
BAMBOO FOREST yang indah. Perjalanan dilanjutkan menuju kuil ketiga 
terbesar HUIJI TEMPLE dengan cable car, kuil ini terletak di Bukit 
Foding dimana terdapat ukiran b atu bata kuno yang menggambarkan 
bukit Buddha Guanyin. (MP/MS/MM)

04 PUTUOSHAN - NANXUN - SHANGHAI  
Hari ini Anda diantar menuju NANXUN WATER TOWN sebuah kota air kuno 
yang rumah dan lingkungannya masih asli seolah kita mundur ratusan tahun ke 
jaman dahulu (termasuk perahu). Setelah makan siang Anda akan melanjutkan 
perjalanan menuju kota Shanghai. Sesampainya di Shanghai, Anda akan diantar 
berbelanja di Nanjing Road yang merupakan pusat perbelanjaan terkenal di 
shanghai. (MP/MS/MM)

05 SHANGHAI 
Pagi ini Anda diajak mengunjungi THE BUND pusat keramaian kota Shanghai di 
tepi Sungai Huang Pu untuk photo stop dengan background Shanghai TV Tower. 
Selanjutnya waktu bebas untuk Anda berbelanja di CHENGHUANG MARKET 
(MP/MS/MM)

06 SHANGHAI – JAKARTA 
Setelah santap pagi, Anda diantar ke airport untuk penerbangan kembali 
ke Jakarta. Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa pada tour 
selanjutnya bersama AVIA TOUR. (MP).

Puji Temple
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Tianzi Mountain

Yellow Dragon Cave

6 DAYS | SHAOLIN TEMPLE + YUNTAISHAN
01 JAKARTA -  XIAMEN/FUZHOU - ZHENGZHOU
 Pada waktu yang ditentukan berkumpul di Soekarno-Hatta airport untuk 
bersama sama menuju Zhengzhou melalui Xiamen / Fuzhou. Tiba di 
Zhengzhou, diantar untuk makan malam, kemudian menuju hotel untuk 
beristirahat.(MM) 
02 ZHENGZHOU - KAIFENG
Hari ini city tour melewati ZHENGZHOU CBD, OUTLOOK OF 
INTERNATIONAL CONVENTION DAN EXCHIBITION CENTER, ARTS 
CENTER dan perjalanan dilanjutkan menuju kota KAIFENG, disini Anda 
akan mengunjungi BAOGONG MEMORIAL HALL, melihat IRON TOWER - 
pagoda berbentuk segi delapan yang memiliki 13 lantai dengan ketinggian 
55.88 M yang merupakan symbol Kota Kaifeng, melewati SONG ROYAL 
STREET, mengunjungi DRAGON PAVILLION dimana terdapat PAN’S LAKE 
dan YANG’S LAKE.(MP/MS/MM)

03 KAIFENG – JIAOZUO 
Pagi hari diantar ke Jiaozuo, mengunjungi YUNTAI MOUNTAIN SCENIC 
AREA yang begitu indah dengan bus untuk melihat REDSTONE GORGE 
dan TAN WATERFALL GORGE. (MP/MS/MM)

04 JIAOZUO - DENGFENG
Acara tour hari ini menuju DENGFENG mengunjungi SHAOLIN TEMPLE 
(termasuk 1 way battery car) yang terkenal sebagai Kuil nomor satu di bawah 
Surga untuk menyaksikan SHAOLIN KUNGFU SHOW. Setelah itu mengunjungi 
PAGODA FOREST, yang berdiri di kaki gunung Shaoshi. Selesai makan malam, 
menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

05 DENGFENG - LUOYANG - ZHENGZHOU
Setelah makan pagi,diantar ke Luoyang. Tiba di Luoyang mengunjungi LONGMEN 
GROTTOES (termasuk 1x battery car) yang terletak disebelah Selatan provinsi 
Henan, yang terkenal dengan Patung Buddha yang sudah berumur ribuan 
tahun. Dilanjutkan menuju GUANYU’S MAUSOLEUM. Setelah itu melanjutkan 
perjalanan kembali ke kota Zhengzhou untuk bermalam. (MP/MS/MM)

06 ZHENGZHOU - XIAMEN/FUZHOU - JAKARTA
Hari ini anda diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke Tanah Air. Dalam 
perjalanan ke airport Anda akan diajak mengunjungi Haoxiangni Jujube Factory 
- terdapat banyak produk hasil buah Hong Zao. Dengan demikian berakhirlah 
perjalanan anda bersama AVIA TOUR. Terima kasih atas partisipasi Anda dan 
sampai jumpa pada tour lainnya. (MP)

Logmen Grottoes
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7 DAYS | YANGTZE RIVER CRUISE
01 JAKARTA – WUHAN
Para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno-Hatta untuk bersama 
– sama berangkat menuju Wuhan melalui Singapore. Setibanya di Wuhan Anda 
diantar untuk makan malam, kemudian menuju hotel untuk berisitirahat. (MM)

02 WUHAN – YICHANG – YANGTZE CRUISE
Setelah santap pagi Anda diajak city tour mengunjungi EAST LAKE yang 
merupakan salah satu objek wisata terbesar di kota Wuhan & danau terbesar 
yang ada di kota, terletak di tepi selatan Sungai Yangtze. Kemudian dilanjutkan 
mengunjungi YELLOW CRANE TOWER dan WUHAN MUSEUM (tutup setiap hari 
Senin). Selesai tour melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan di kota Yichang
untuk memulai perjalanan menyusuri Sungai Yangtze (MP)

03 YANGTZE RIVER CRUISE
Pagi ini Anda dapat belajar dan mengikuti Taiji boxing setiap pagi (tergantung 
acara yg disediakan masing-masing cruise). Kemudian Anda dapat mengikuti 
tour tambahan (optional) yang disediakan oleh pihak cruise THREE GORGES 
TRIBE SCENIC SPOT shore excursion / THREE GORGES DAM SITE. Selanjutnya 
cruise akan melalui XILING GORGE (bagian timur) sepanjang 66 KM yang terkenal 
dengan airnya yang sering bergelombang.

04 YANGTZE RIVER CRUISE
Hari ini Shore excursion menuju SHENNONG STREAM yang sangat mengesankan, 
melalui WU GORGE yang dikenal karena keindahannya, pegunungan hutan yang 
tertutup & terbing terjal. Kemudian berlayar melalui QUTANG GORGE. Anda juga 

dapat mengikuti tour tambahan (optional) mengunjungi WHITE EMPEROR CITY 
- kota kuno yang menghadap ke ujung barat Qutang Gorge (bila kondisi sungai 
memungkinkan.

05 YANGTZE RIVER CRUISE 
Hari ini Anda akan tiba di Anda akan menuju ke SHIBAOZHAI yang dikenal sebagai 
“ The Pearl of the Yangtze” (jika kondisi sungai memungkinkan Kemudian Anda 
bisa mengikuti optional menuju FENGDU GHOST CITY yang dikenal sebagai 
“kota hantu”, dimana terdapat patung hantu dan setan di Mingshan Hill atau desa 
relokasi baru yang dibangun untuk keluarga yang telah pindah karena meluapnya 
air Sungai Yangtze yang dibawa oleh Three Gorges Dam.

06 CHONGQING
Pagi hari cruise akan merapat di Chongqing. Setibanya Anda dijemput dan diajak 
city tour menuju ELING PARK dan SANXIA MUSEUM (tutup setiap hari Senin). Tak 
ketinggalan Anda akan diantar menuju JIEFANGBEI STREET yang merupakan 
area komersial kota Chongqing, waktu bebas untuk Anda berbelanja. Setelah 
makan malam, menuju hotel untuk beristirahat. (MM)

07 CHONGQING – JAKARTA
Hari ini Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke tanah air. 
Dengan demikian berakhirlah perjalanan Anda bersama AVIA TOUR. Terima kasih 
atas partisipasi Anda dan sampai jumpa pada kesempatan lainnya.

Yangtze River
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11 DAYS | UNFORGETTABLE JIUZHAIGOU ZHANGJIAJIE
01 JAKARTA – CHENGDU 
Pagi ini para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno-Hatta untuk 
penerbangan menuju Chengdu. Setibanya di Chengdu Anda diantar menuju 
hotel untuk beristirahat. (MM)

02 CHENGDU – JIUZHAIGOU
Hari ini setelah santap pagi melanjutkan perjalanan menuju Jiuzhaigou dengan 
bus. Dalam perjalanan Anda diajak mengunjungi SONGPAN ANCIENT TOWN  
& akan singgah di DIEXI LAKE yang indah. Setibanya di Jiuzhaigou, Anda akan 
diantar untuk makan malam, kemudian menuju hotel untuk beristirahat.         
(MP/MS/MM)

03 JIUZHAIGOU
Hari Anda melihat keindahan alam dengan menggunakan PRIVATE bus anti 
polusi yang sudah ditetapkan oleh dinas pariwisata setempat untuk mengunjungi 
JIUZHAIGOU SCENIC AREA, Anda bisa melihat Danau Lima Warna (Five Color 
Lake), Air Terjun Mutiara (Pearl Waterfall), Danau Naga Tidur (Sleeping Dragon 
Lake), Danau Panda (Panda Lake), Tiger Lake, Mirror Lake (Danau kaca), Long 
Lake dan Air Terjun Nourilang (Nourilang Waterfall). Malam hari Anda akan 
diajak untuk menyaksikan pertunjukan Tibetan Show yang sangat spektakuler. 
(MP/MS/MM)
 
04 JIUZHAIGOU – HUANGLONG – MAOXIAN
Hari ini Anda akan diajak  mengunjungi HUANGLONG SCENIC AREA (tidak 
termasuk cable car) yang terkenal akan keindahan danaunya, lembah dengan 
kolam berwarna warni dengan berbagai bentuk dan merupakan salah satu 
UNESCO WORLD HERITAGE. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju 
Maoxian untuk bermalam. (MP/MS/MM) 
05 MAOXIAN – LESHAN – EMEISHAN 
Hari ini perjalanan dilanjutkan menuju Leshan dengan bus. Tiba di Leshan Anda 
diajak mengunjungi GRAND BUDDHA , patung Buddha raksasa yang dibuat dari 
batu setinggi 71 meter dan lebar 28 meter, dibangun pada tahun 803 masehi. 
Disekitarnya kita dapat melihat sungai Mingjiang, Qingyi dan Dadu. Setelah itu 
menuju Emeishan untuk bermalam. (MP/MS/MM) 
06 EMEISHAN – CHENGDU
Tour hari ini Anda mengunjungi mengunjungi BAOGUO TEMPLE  yang 
merupakan kuil terbesar di Emeishan. Kemudian dilanjutkan dengan 

mengunjungi FUHU TEMPLE (termasuk battery car) yang terletak di kaki 
gunung Emei. Selesai tour, perjalanan dilanjutan menuju Chengdu, Anda 
akan diberikan waktu bebas untuk berbelanja di JINLI STREET. Malam hari 
saatnya Anda untuk menyaksikan CHANGING FACE OPERA SHOW. 
(MP/MS/MM)

07 CHENGDU – CHANGSHA
Pagi hari Anda diajak mengunjungi PANDA BREEDING BASE - Anda bisa melihat 
hewan khas China ini. Setelah makan siang Anda akan diantar ke airport untuk 
penerbangan menuju Changsha. Setibanya di Changsha, Anda akan diajak 
untuk makan malam, kemudian menuju hotel untuk beristirahat  (MP/MS/MM)

08 CHANGSHA - ZHANGJIAJIE
Setelah santap pagi di hotel, Anda melanjutkan perjalanan menuju Zhangjiajie 
yang terkenal dengan keindahan alamnya dengan bus. Setibanya di Zhangjiajie,  
Anda diajak mengunjungi Gua Naga Kuning yang lebih dikenal dengan 
sebutan YELLOW DRAGON CAVE. Setelah makan malam, menuju hotel untuk 
beristirahat. (MP/MS/MM)

09 ZHANGJIAJIE 
Hari ini saatnya Anda diajak mengujungi salah satu objek terkenal Zhangjiajie 
yang berada di Wulingyuan Scenic Area, Anda akan menyaksikan keindahan 
TIANZI MOUNTAIN (termasuk 1x cable car), disini Anda bisa melihat HELONG 
PARK, NATURAL BRIDGE, YUANJIAJIE (termasuk Bailong Elevator). Kemudian 
dilanjutkan mengunjungi TEN-LI GALLERY. Selesai tour, Anda akan diantar 
kembali menuju hotel (MP/MS/MM)

10 ZHANGJIAJIE – CHANGSHA
Setelah santap pagi, kemudian menuju ZHANGJIAJIE GRAND CANYON yang 
indah, dimana terdapat gabungan antara pegunungan, sungai, gua, tebing & 
hutan, Anda juga akan melewati GLASS BRIDGE - jembatan transparan terbaru 
di Zhangjiajie yang akan menjadi glass bottom bridge terpanjang & tertinggi di 
dunia. Selesai tour, kembali ke Changsha untuk penerbangan kembali ke Tanah 
Air. (MP/MS/MM)

11 CHANGSHA – JAKARTA
Pagi ini tiba di Jakarta. Demikianlah perjalanan Anda bersama AVIA TOUR. 
Terima kasih atas partisipasi Anda dan semoga bertemu kembali dalam acara 
perjalanan lainnya.

Five Color Lake
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11 DAYS | UNFORGETTABLE ZHANGJIAJIE + DAGU GLACIER
01 JAKARTA – CHENGDU
Pagi ini para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno-Hatta 
untuk penerbangan menuju Chengdu melalui Singapore. Setibanya di 
Chengdu Anda diantar menuju hotel untuk beristirahat.

02 CHENGDU – CHUANZHU TEMPLE
Hari ini setelah santap pagi melanjutkan perjalanan Songpan, Anda diajak 
photstop SONGPAN ANCIENT TOWN & melihat DIEXI LAKE yang indah. 
Bermalam di area Chuanzhu Temple. (MP)

03 CHUANZHU TEMPLE – HUANGLONG – MAOXIAN
Hari ini Anda akan diajak mengunjungi HUANGLONG SCENIC AREA (tidak 
termasuk cable car) yang terkenal akan keindahan danaunya, lembah dengan 
kolam berwarna warni dengan berbagai bentuk dan merupakan salah satu 
UNESCO WORLD HERITAGE. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju 
Maoxian untuk bermalam.

04 MAOXIAN – DAGU – DUJIANGYAN
Setelah santap pagi, Anda akan diajak menuju daerah Heishui untuk 
mengunjungi DAGU GLACIER SCENIC AREA (include roundway cable car & 
battery car) yang merupakan kawasan wisata geologi dan ekologi, dan disebut 
sebagai gunung dengan glatsier terbesar dan termuda di dunia dengan 
ketinggian terendah, dimana Anda bisa melihat glatsier, puncak gunung yang
tertutup salju, Colorful Forest pada musim semi & desa - desa Tibet. 
Kemudian menuju Dujiangyan untuk bermalam. (MP)

05 DUJIANGYAN – LESHAN – EMEISHAN
Hari ini perjalanan dilanjutkan menuju Leshan dengan bus. Tiba di Leshan 
Anda diajak mengunjungi GRAND BUDDHA , patung Buddha raksasa yang 
dibuat dari batu setinggi 71 meter dan lebar 28 meter, dibangun pada tahun 
803 masehi. Disekitarnya kita dapat melihat sungai Mingjiang, Qingyi dan 
Dadu. Setelah itu menuju Emeishan untuk bermalam.

06 EMEISHAN – CHENGDU
Tour hari ini Anda mengunjungi mengunjungi BAOGUO TEMPLE yang 
merupakan kuil terbesar di Emeishan. Kemudian dilanjutkan dengan 
mengunjungi FUHU TEMPLE (termasuk battery car) yang terletak di kaki 

gunung Emei. Selesai tour, perjalanan dilanjutan menuju Chengdu, Anda 
akan diberikan waktu bebas untuk berbelanja di Jinli Street. Malam hari 
saatnya Anda untuk menyaksikan Changing Face Opera Show.

07 CHENGDU – CHANGSHA
Pagi hari Anda diajak mengunjungi PANDA BREEDING BASE - Anda bisa 
melihat hewan khas China ini. Setelah makan siang Anda akan diantar ke 
airport untuk penerbangan menuju Changsha. Setibanya di Changsha, Anda 
akan diajak untuk makan malam, kemudian menuju hotel untuk beristirahat 
(MS/MM)

08 CHANGSHA – ZHANGJIAJIE
Setelah santap pagi di hotel, Anda melanjutkan perjalanan menuju Zhangjiajie 
yang terkenal dengan keindahan alamnya dengan bus. Setibanya di 
Zhangjiajie, Anda diajak mengunjungi Gua Naga Kuning yang lebih dikenal 
dengan sebutan YELLOW DRAGON CAVE. Setelah makan malam, menuju 
hotel untuk beristirahat. (MP/MM)

09 ZHANGJIAJIE
Hari ini saatnya Anda diajak mengujungi salah satu objek terkenal Zhangjiajie 
yang berada di Wulingyuan Scenic Area, Anda akan menyaksikan keindahan 
TIANZI MOUNTAIN (termasuk 1x cable car), disini Anda bisa melihat HELONG 
PARK, NATURAL BRIDGE, YUANJIAJIE (termasuk Bailong Elevator). Selesai 
tour, Anda akan diantar kembali menuju hotel.

10 ZHANGJIAJIE – CHANGSHA
Setelah santap pagi, kemudian menuju ZHANGJIAJIE GRAND CANYON yang 
indah, dimana terdapat gabungan antara pegunungan, sungai, gua, tebing 
& hutan, Anda juga akan melewati GLASS BRIDGE - jembatan transparan 
terbaru di Zhangjiajie yang akan menjadi glass bottom bridge terpanjang & 
tertinggi di dunia. Selesai tour, kembali ke Changsha untuk bermalam. (MP)

11 CHANGSHA – JAKARTA
Hari ini Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke tanah 
air. Semoga perjalanan ini membawa kesan manis untuk Anda. Sampai 
jumpa kembali di acara tour lainnya bersama AVIA TOUR, terima kasih atas 
partisipasi Anda

Dagu Glacier 
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Zhangjiajie Forest Park

9 DAYS | BEAUTIFUL ZHANGJIAJIE + GUILIN
01 JAKARTA – CHANGSHA
Para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno-Hatta untuk 
penerbangan menuju Guangzhou. Setibanya di Guangzhou, melanjutkan 
perjalanan dengan bullet train menuju Changsha. Bermalam di Changsha.

02 CHANGSHA – ZHANGJIAJIE
Setelah santap pagi Anda akan melanjutkan perjalanan menuju Zhangjiajie 
dengan bus. Setibanya di Zhangjiajie, Anda akan diajak santap siang 
bersama, kemudian diajak mengunjungi sebuah gua berbentuk naga 
berwarna kuning yang dibawahnya terdapat sungai bawah tanah, YELLOW 
DRAGON CAVE (termasuk boat). (MP/MS)

03 ZHANGJIAJIE
Hari ini saatnya Anda diajak mengujungi salah satu objek terkenal 
Zhangjiajie yang berada di Wulingyuan Scenic Area, Anda akan menyaksikan 
keindahan TIANZI MOUNTAIN (termasuk 1x cable car), disini Anda bisa 
melihat HELONG PARK, NATURAL BRIDGE, YUANJIAJIE (termasuk 
Bailong Elevator). Setelah itu dilanjutkan mengunjungi GOLDEN WHIP 
BROOK. 

04 ZHANGJIAJIE – CHANGSHA
Setelah santap pagi, kemudian menuju ZHANGJIAJIE GRAND CANYON 
yang indah dimana terdapat gabungan antara pegunungan, sungai, gua,
tebing & hutan, Anda akan diajak melewati GLASS BRIDGE - jembatan 
transparan terbaru di Zhangjiajie yang akan menjadi glass bottom bridge 
terpanjang & tertinggi di dunia. Selesai tour kembali ke Changsha dengan 
bus. (MP)

05 CHANGSHA – GUILIN
Hari ini perjalanan dilanjutkan dengan bullet train menuju Guilin. Tiba di 
Guilin, Anda akan diajak mengunjungi REED FLUTE CAVE yang indah untuk 

melihat stalagtit & stalagmit. Kemudian Anda akan diantar menuju salah 
satu shopping street terkenal di Guilin - Zhengyang Pedestrian Street.

06 GUILIN – YANGSHUO – GUILIN
Setelah sarapan pagi, Anda akan diajak menyusuri SUNGAI LI (Short line) 
dengan perahu bermotor untuk menikmati keindahan pemandangan alam 
pergunungan yang tak terlukiskan. Malam hari anda akan menyaksikan 
pertunjukan IMPRESSION LIU SAN JIE yang sangat memukau hati dengan 
panggung diatas sungai Lie berlatar belakang 12 bukit,hasil karya Zhang Yi 
Mou. Tak lupa juga Anda diberikan waktu bebas untuk berbelanja di WEST 
STREET. Perjalanan kembali ke Guilin untuk bermalam. (MP)

07 CHONGQING – JAKARTA
Acara tour hari ini, Anda diajak city tour mengunjungi ELEPHANT TRUNK 
HILL, kemudian city tour menuju FUBO HILL, SHAN & RONG LAKE untuk 
melihat JiuQiu Bridge, Ancient South Gate dan Photostop di Sun & Moon 
tower. Setelah makan malam, menuju hotel untuk beristirahat. (MM)

 08 GUILIN – GUANGZHOU
Hari ini Anda melanjutkan perjalanan dengan bullet train menuju 
Guangzhou. Sesampainya di Guangzhou, Anda akan diajak mengunjungi 
SUN YAT SEN MEMORIAL HALL, YUEXIU PARK untuk melihat FIVE RAMS 
STATUE & dilanjutkan menuju BEIJING ROAD - waktu bebas untuk Anda 
berbelanja.

 09 GUANGZHOU – JAKARTA
Hari ini, Anda akan diantar menuju airport untuk penerbangan kembali 
ke tanah air. Demikianlah perjalanan Anda bersama Avia Tour. Terima 
kasih atas partisipasi Anda dan semoga bertemu kembali dalam acara 
perjalanan lainnya.
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7 DAYS | GUILIN + HUANGGUOSHU WATERFALL
01 JAKARTA – GUANGZHOU
Hari ini para peserta berkumpul di Airport Soekarno Hatta untuk bersama-
sama berangkat menuju Guangzhou. Setibanya Anda akan diajak 
mengunjungi BEIJING ROAD waktu bebas untuk Anda berbelanja. (MM)

02 GUANGZHOU – GUIYANG
Pagi ini Anda diajak merasakan pengalaman menuju Guiyang dengan 
bullet train. Setibanya di Guiyang, santap malam bersama, kemudian Anda 
akan diantar ke hotel untuk beristirahat. MP/MS/MM)

03 GUIYANG – HUANGGUOSHU – GUIYANG
Acara hari ini Anda diantar menuju Huangguoshu mengunjungi 
HUANGGUOSHU WATERFALL air terjun yang dikenal sebagai YELLOW 
FRUIT TREE WATERFALL merupakan air terjun terbesar di China dan juga 
di Asia dengan ketinggian 77,8 m dan lebar 101 m. Air terjun utama dengan 
ketinggian 74 m dan lebar 81 m. Selesai tour, kembali ke kota Guiyang 
untuk bermalam. (MP/MS/MM)

04 GUIYANG-GUILIN
Setelah santap pagi perjalanan dilanjutkan menuju kota Guilin 
menggunakan bullet train. Setibanya Anda diantar menuju salah satu 
shopping street terkenal di Guilin-ZHENGYANG PEDESTRIAN STREET
 (MP/MS/MM)

05 GUILIN
Pagi ini mengajak Anda menyusuri LI RIVER (short line) dengan perahu 
bermotor untuk menikmati keindahan pemandangan alam pegunungan 
yang tak terlukiskan. Setelah itu Anda diajak menuju ELEPHANT TRUNK 
HILL yang merupakan simbol kota Guilin dimana bukit yang bentuknya 
seperti seekor gajah sedang minum air di sungai. Kemudian Anda akan 
diajak menyaksikan IMPRESSION LIU SAN JIE yang sangat memukau hati 
dengan panggung di atas Sungai Li berlatar belakang 12 bukit hasil karya 
Zhang Yi Mou. (MP/MS/MM)

06 GUILIN – GUANGZHOU
Tour hari ini mengunjungi REED FLUTE CAVE yang indah untuk melihat 
stalagtit & stalagmit. Selanjutnya Anda akan diantar kembali ke kota 
Guangzhou dengan bullet train. Setelah santap malam, menuju hotel 
untuk bermalam. (MP/MS/MM)

07 GUANGZHOU-JAKARTA
Hari ini Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke 
Jakarta. Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa pada tour 
selanjutnya bersama AVIA TOUR. (MP)
 

Huangguoshu Waterfall
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10 DAYS | AMAZING SHANGRI-LA
01 JAKARTA – KUNMING 
Pagi hari para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno – 
Hatta untuk penerbangan menuju Kunming melalui Singapore. Setibanya di 
Kunming Anda akan diajak untuk makan malam kemudian diantar ke hotel 
untuk beristirahat. (MM)

02 KUNMING - STONE FOREST – KUNMING
Setelah makan pagi, Anda memulai perjalanan Anda dengan mengunjungi 
JIUXIANG CAVE untuk melihat stalagtit dan stalagmite yang mengagumkan 
dan kolam bertingkat air mineral yang terjadi karena fenomena alam. 
Dilanjutkan dengan mengunjungi STONE FOREST (HUTAN BATU) yang begitu 
unik dan merupakan salah satu UNESCO WORLD HERITAGE. Selesai tour 
kembali menuju Kunming untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

03 KUNMING – DALI
Dengan bus wisata melanjutkan perjalanan menuju kota Dali, sebuah kota 
yang dijuluki “Switzerland on the East” dengan bus wisata. Setibanya di Dali, 
Anda akan diajak mengunjungi CHANG HILL dengan menggunakan cable car. 
Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi DALI ANCIENT TOWN dimana 
terdapat satu jalan yang dikenal sebagai FOREIGNER STREET - waktu bebas 
untuk Anda berbelanja. (MP/MS/MM)

04 DALI – LIJIANG
Setelah santap pagi, Anda akan diajak mengunjungi ERHAI LAKE, Anda bisa 
menikmati pemandangan indah kota Dali yang dikelilingi oleh pegunungan 
dengan menggunakan kapal kecil. Kemudian Anda akan diajak photo stop 
dengan background DALI THREE PAGODA. Dilanjutkan mengunjungi XIZHOU 
RESIDENT untuk menyaksikan ETHNIC PERFORMANCE sambil menikmati 
THREE COURSES TEA. Setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Lijiang. 
Setibanya di Lijiang Anda diajak mengunjungi Lijiang Old Town. (MP/MS/MM)

05 LIJIANG 
Acara tour hari ini mengunjungi JADE DRAGON SNOW MOUNTAIN yang 
merupakan pegunungan dengan salju abadi menggunakan cable car 
(SPRUCE MEADOW LEVEL). Anda juga diajak menyaksikan pertunjukan dari 
Lijiang yang terkenal yaitu  IMPRESSION LIJIANG SHOW dengan background 
pegununungan yang indah. Dilanjutkan dengan menikmati keindahan 
pemandangan taman & kolam di BLACK DRAGON POOL. (MP/MS/MM)

06 LIJIANG – SHANGRI-LA
Pagi hari Anda melanjutkan perjalanan dengan bus menyusuri jalan 
pegunungan yang menakjubkan dan melihat KELOKAN PERTAMA dari 
YANGTZE RIVER. Singgah di TIGER LEAPING GORGE yang merupakan jurang 
terdalam di dunia. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju kota Zhongdian 
atau Shangri-la yang memiliki keindahan alam bagaikan di Nirwana, 
sepanjang perjalanan Anda bisa melihat pemandangan Haba Mountain yang 
begitu indah. Setibanya Anda diajak mengunjungi Guishan Park dimana 
terdapat SHANGRI-LA ANCIENT TOWN. Kemudian setelah makan malam 
menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

07 SHANGRI-LA
Acara tour hari ini Anda akan mengunjungi SUMTSENLING MONASTERY yang 
design bangunan nya seperti Potala Palace di Tibet. Kemudian mengunjungi 
PUDACUO NATIONAL PARK, tempat Anda dapat menikmati pemandangan 
yang indah SHUDU LAKE dan BUTA LAKE. Setelah itu Anda diajak untuk 
mengunjungi TIBETAN FAMILY HOUSE. (MP/MS/MM)

08 SHANGRI-LA – KUNMING
Pagi ini Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan menuju Kunming. 
Setibanya di Kunming, Anda akan diajak mengunjungi YUANTONG TEMPLE 
& GREEN LAKE. Setelah itu menuju Golden Horse Memorial Archway yang 
dibangun pada masa Dinasti Ming & merupakan lambang kota Kunming - 
waktu bebas untuk Anda berbelanja. (MP/MS/MM)

09 KUNMING
Setelah santap pagi Anda akan diajak mengunjungi WESTERN HILLS, yang 
dikenal juga sebagai Sleeping Beauty Hills karena bentuknya menyerupai 
seorang wanita yang sedang tiduran, disini Anda bisa menikmati pemandangan 
DIANCHI LAKE & DRAGON GATE (termasuk one way cable car). Selesai tour 
kembali ke hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

10 KUNMING – JAKARTA
Hari ini Anda diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke tanah air 
melalui Singapore. Dengan demikian berakhirlah perjalanan Anda bersama 
AVIA TOUR. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa dalam acara 
tour berikutnya. (MP)

Jade Dragon Snow Mountain
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10 DAYS | BEAUTIFUL HARBIN + VOLGA MANOR
01JAKARTA – BEIJING
Pagi ini para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno Hatta untuk 
penerbangan menuju Beijing. Setibanya di Beijing, Anda akan diantar menuju 
hotel untuk beristirahat.

02 BEIJING – DALIAN
Pagi ini perjalanan dilanjutkan dengan pesawat domestik menuju Dalian. 
Setibanya di Dalian Anda akan diajak mengunjungi XINGHAI SQUARE yang 
merupakan alun- alun kota Dalian yang menghadap ke laut memperingati 
perubahan-perubahan sejarah kota, SEASIDE ROAD, NORTH BRIDGE - 
jembatan sebagai simbol persahabatan antara kota dalian dengan Jepang & 
TIGER SCULPTURE SQUARE. Selesai tour kembali ke hotel untuk beristirahat. 
(MP/MS/MM)

03 DALIAN – LVSHUN–DALIAN
Setelah santap pagi di hotel, perjalanan dilanjutkan menuju Lvshun untuk 
mengunjungi   dimana Anda dapat melihat benteng yang dibangung oleh Tentara 
Rusia pada di atas benteng Pasukan China dan THE WEST EMPLACEMENT. 
Kemudian kembali ke Dalian dan Anda diajak mengunjungi RUSSIAN STREET. 
Setelah makan malam menuju hotel untuk beristirahat.(MP/MS/MM)

04 DALIAN – SHENYANG
Pagi ini setelah santap pagi di hotel, Anda melanjutkan perjalanan menuju kota 
Shenyang. Setibanya di Shenyang, Anda akan diajak mengunjungi  IMPERIAL 
PALACE - Istana kerajaan kota Shenyang yang dibangun pada masa dinasti Qing, 
MARSHAL ZHANG’S RESIDENCE yang merupakan kediaman panglima perang 
tentara China yang dibudidayakan menjadi situs wisata kota Shenyang, dan 
MANCHURIAN STREET.. (MP/MS/MM)

05 SHENYANG -– CHANGCHUN
Hari ini meninggalkan kota Shenyang menuju Changchun. Setibanya Anda 
akan diajak mengunjungi THE PUPPET EMPEROR PALACE - Istana kediaman 
Kerajaan Puyi pada masa dinasti Qing,  CULTURE SQUARE dimana Anda bisa 
menikmati alun-alun kota Changchun dan waktu bebas untuk Anda berbelanja 
di WANDA SHOPPING PLAZA. (MP/MS/MM)

06 CHANGCHUN – HARBIN
Setelah santap pagi di hotel, perjalanan dilanjutkan dengan bullet train menuju 
Harbin yang terkenal dengan sebutan Ice and Snow City. Setibanya di Harbin, Anda 
akan diajak mengunjungi ST. SOPHIA CHURCH yang merupakan gereja ortodoks 
Rusia yang dibangun untuk tentara Rusia pada saat di kota Harbin dan CENTRAL 
STREET - Anda bisa menikmati jalan-jalan santai dengan pemandangan bangunan 
klasik khas Eropa & FLOOD CONTROL MONUMENT. (MP/MS/MM)

07 HARBIN – VOLGA MANOR – HARBIN
Pagi ini Anda akan diantar menuju VOLGA MANOR yang merupakan salah satu 
resort dengan pemandangan yang indah & bangunan bergaya Russia. Anda 
berkesempatan untuk bermain ski (hanya termasuk ski sled & stick), kemudian 
Anda akan diajak untuk melihat PAVLOV CASTLE, ST NICHOLAS CHURCH,   
& menyaksikan Singing & Dancing Show (tutup setiap hari Senin) yang ada 
di tempat ini. Selesai tour, Anda akan kembali ke Harbin untuk beristirahat.  
(MP/MS/MM)

08 HARBIN
Acara hari ini Anda diajak menyaksikan WINTER SWIMMING yang merupakan 
atraksi masyarakat setempat, kemudian mengunjungi NORTHEAST TIGER 
PARK. Setelah itu saatnya mengunjungi SUN ISLAND SNOW SCULPTURE 
- untuk melihat pameran pahatan-pahatan es yang dibuat oleh pemahat dari 
seluruh dunia. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi ICE AND SNOW 
WORLD untuk melihat pameran pahatan es yang diberi lampu-lampu, hiasan 
yang cantik. Selesai tour kembali ke hotel untuk beristirahat.(MP/MS/MM)

09 HARBIN – BEIJING
Perjalanan Anda dilanjutkan kembali ke kota BEIJING dengan penerbangan 
domestik. Setibanya di Beijing Anda diajak berbelanja di WANGFUJING. 
(MP/MS/MM)

10 BEIJING - JAKARTA
Pagi ini Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke Tanah Air. 
Dengan demikian berakhirlah perjalanan Anda bersama AVIA TOUR. Terima 
kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa pada acara tour lainnya. (MP)

Harbin
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8 DAYS | BEAUTIFUL CHANGBAISHAN & RED BEACH
01 JAKARTA – BEIJING
Hari ini para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno – Hatta 
untuk penerbangan menuju Beijing. Bermalam di pesawat.

02 BEIJING – CHANGCHUN
Pagi hari tiba di Ibu kota China - Beijing. Kemudian melanjutkan perjalanan 
menuju Changchun dengan pesawat domestik. Tiba di Changchun, Anda akan 
diajak mengunjungi CULTURE SQUARE dimana Anda bisa menikmati alun-
alun kota Changchun, melihat GEOLOGICAL PALACE. Setelah itu Anda akan 
diantar ke hotel untuk beristirahat. (MS/MM)

03 CHANGCHUN – CHANGBAISHAN
Hari ini perjalanan dilanjutkan menuju CHANGBAI MOUNTAIN - pegunungan 
yang terletak di provinsi Jilin, di perbatasan negara China & Korea Utara, 
disini Anda akan diajak untuk melihat objek yang paling indah di area ini, 
yaitu HEAVENLY LAKE – dengan awan indah & danau yang terlihat seperti 
batu giok di langit (jika cuaca memungkinkan), kemudian Anda bisa melihat 
Changbai Waterfall yang merupakan salah satu air terjun gunung berapi 
tertinggi di dunia. Tidak jauh dari air terjun, Anda akan menemukan The Multi 
Hotspring. (MP/MS/MM)

04 CHANGBAISHAN – WANDA TOWN – JILIN
Setelah santap pagi, Anda akan diantar menuju WANDA CHANGBAISHAN 
RESORT, yang merupakan salah satu zona pelestarian alam di 
China yang memiliki lingkungan alam yang sehat. Dengan cable 
car, Anda bisa menikmati panorama indah Wanda Resort (bird view). 
Setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Jilin untuk bermalam.  
(MP/MS/MM)

05 JILIN – SHENYANG
Hari ini Anda akan diantar menuju Shenyang untuk mengunjungi SHENYANG 

IMPERIAL PALACE yang merupakan satu – satunya kompleks istana kerajaan 
yang ada di China, selain Forbidden City - Beijing dengan luas yang lebih kecil 
& termasuk dalam UNESCO World Heritage pada tahun 2004. Kemudian 
menuju MARSHAL ZHANG’S RESIDENCE – bangunan bergaya oriental & 
barat yang dibangun tahun 1914, dan MANQING STREET. (MP/MS/MM)

06 SHENYANG – PANJIN – DALIAN
ari ini meninggalkan kota Shenyang menuju Dalian, dalam perjalanan 
singgah di kota Panjin di Provinsi Liaoning yang terkenal akan THE RED 
BEACH (termasuk battery car) – daerah yang memiliki pemandangan merah 
yang begitu indah, bukan berasal dari pasir yang berwarna merah, melainkan 
berasal dari sejenis rumput yang dapat tumbuh di daerah ini. Setibanya di 
Dalian, Anda akan diajak untuk mengunjungi BINHAI ROAD yang dibangun 
pada tahun 1970 untuk kesiapan tempur pada masa itu, namun pada tahun 
1980-an Deng Xiao Ping menyarankan untuk membuka jalan ini untuk 
wisatawan, sehingga sampai saat ini jalan tersebut menjadi tempat wisata 
dimana terdapat NORTH BRIDGE dan TIGER SCULPTURE SQUARE. Setelah 
selesai tour menuju hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

07 DALIAN – BEIJING – JAKARTA
Pagi hari Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan domestik 
menuju Beijing. Setibanya di Beijing, waktu bebas untuk Anda berbelanja 
di WANGFUJING STREET. Malam hari Anda berkesempatan menyantap 
makanan khas Beijing, Roasted Pecking Duck. Kemudian menuju airport 
untuk penerbangan kembali ke Tanah air. (MP/MS/MM)

08 JAKARTA
Hari ini tiba di Jakarta. Dengan demikian berakhirlah perjalanan Anda 
bersama AVIA TOUR. Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa 
pada acara tour lainnya.

Read Beach at PanjinHeavenly Lake at Changbaishan 
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11 DAYS | CHINA SILK ROAD
01 JAKARTA – BEIJING   
Malam hari para peserta berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta 
untuk bersama-sama berangkat menuju Beijing. Bermalam di pesawat

02 BEIJING – URUMQI 
Hari ini tiba di Beijing, Anda akan melanjutkan penerbangan menuju URUMQI 
yang merupakan gerbang utama masuknya agama Buddha ke China dan juga 
terkenal dengan jalur sutra (Silk Road). Setibanya Anda langsung diantar menuju 
hotel untuk beristirahat. (MM)

03 URUMQI 
Setelah makan pagi Anda diajak untuk mengunjungi objek wisata terkenal 
yaitu HEAVENLY LAKE yang juga dikenal sebagai Jade Lake dikarenakan 
warna airnya merupakan perpaduan biru dan hijaunya batu giok. Anda juga 
berkesempatan untuk berbelanja di BAZAAR MARKET. (MP/MS/MM)

04 URUMQI – TURPAN  
Tour hari ini dilanjutkan dengan mengunjungi BAI YANG GOU SUMMER 
RESORT untuk melihat rumah tradisional dan kebudayaan suku minoritas 
Kazakhstan. Setelah itu dengan bus melanjutkan perjalanan menuju TURPAN. 
Setibanya Anda akan diajak mengunjungi KAREZ – UNDERGROUND 
IRRIGATION, yang pada jaman dahulu para pedagang pasti melewati kota tua 
ini. Di sini pula terdapat kuil kuno yang berukuran panjang 88m dan lebar 58m. 
(MP/MS/MM)

05 TURPAN – URUMQI
Tour hari ini Anda akan diajak mengunjungi / melewati FLAMING MOUNTAIN, 
BEZKLIK THOUSAND BUDDHA CAVES, GAOCHANG ANCIENT CITY dan 
THE EMIN MINARET untuk melihat arsitektur muslim. Kemudian perjalanan 
kembali ke kota Urumqi. Sesampainya Anda akan diantar ke hotel untuk 
beristirahat. (MP/MS/MM)

06 URUMQI – DUNHUANG
Hari ini  Anda akan diantar ke Airport untuk penerbangan menuju DUNHUANG 
untuk city tour mengunjungi MOGAO GROTTOES yang juga dikenal dengan 
Goa dengan 1000 patung Buddha. Goa ini dibangun pada jaman dinasti Qin 

(221–206 BC). Setelah itu mengunjungi CRESCENT MOON SPRING LAKE 
yang terletak di atas bukit pasir dan bila ada yang meluncur dari atas bukit maka 
akan terdengar suara oleh sebab itu, tempat ini disebut juga Bukit Pasir Berbisik. 
Anda berkesempatan menunggang unta. (MP/MS/MM)

07 DUNHUANG –  JIUQUAN – JIAYUGUAN 
Dengan bus hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju JIUQUAN. Anda 
akan diajak mengunjungi JIUQUAN PARK dan NIGHT GLIMMERING CUP 
FACTORY. Setelah itu Anda akan melanjutkan perjalanan menuju JIAYUGUAN 
untuk mengunjungi JIAYUGUAN FORT yang menandai batas sebelah barat 
dari gerbang Great Wall dan dibangun pada masa Dinasti Ming. (MP/MS/MM)

08 JIAYUGUAN – ZHANGYE
Setelah bersantap pagi dengan bus menuju ZHANGYE untuk mengunjungi 
GIANT BUDDHA untuk melihat salah satu patung Reclining Budha terbesar di 
China. (MP/MS/MM)

09 ZHANGYE – WUWEI – LANZHOU 
Pagi hari ini menuju WUWEI untuk mengunjungi LEITAI TOMB OF HAN 
DYNASTY. Setelah itu dilanjutkan dengan bus menuju LANZHOU. Setibanya 
diantar ke hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

10 LANZHOU 
Setelah santap pagi Anda akan diajak mengunjungi HUANGHE MOTHER 
STATUE,  WHITE PAGODA PARK dan WATER WHEEL GARDEN. 
(MP/MS/MM)
 
11 LANZHOU – JAKARTA
Pagi hari Anda akan diantar menuju Airport untuk penerbangan kembali ke 
Tanah Air. Dengan demikian berakhirlah perjalanan Anda bersama AVIA TOUR. 
Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa pada acara tour lainnya. 
(MP)

Crescent Moon Spring Lake
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9 DAYS | INNER MONGOLIA + RAINBOW MOUNTAIN
01JAKARTA – ORDOS 
Malam ini para peserta berkumpul di Bandara Soekarno Hatta International 
Airport untuk penerbangan menuju Kota Ordos. Bermalam di pesawat.

02 ORDOS – YANCHI
Pagi ini setibanya di Ordos, Anda akan diantar menuju MAUSOLEUM 
GENGHIS KHAN, GENGHIS KHAN adalah seorang Pemimpin suku dari 
Mongolia, mulia menguasai dunia dengan taktik yang tiada ampun dan 
pasukan yang setia. Kawasan Mausoleum Genghis Khan bila dilihat dari 
atas terlihat seperti burung Elang yang sedang terbang. Setelah makan 
siang Anda akan menuju KOTA YANCHI yang terkenal dengan hidangan 
kambing dan domba muda terlezat seluruh China dengan tekstur yang 
lembut dan lezat. Setibanya Anda akan diajak mengunjungi DONGWENG 
ANCIENT CITY yang merupakan kota tua di sepanjang Sungai Kuning. 
Setelah makan malam Anda akan diajak untuk melihat GREAT WALL 
(photo stop) yang berada di depan Danau kota Yanchi. (MS/MM)

03 YANCHI – ZHONG WEI – WU WEI
Setelah sarapan pagi dilanjutkan menuju kota Zhongwei. Setelah itu Anda 
semua akan diajak untuk mengunjungi JINSHA ISLAND, yang dijuluki 
“Taman gurun Paling Indah di China” terdapat tanaman Vanilla, Lavender, 
Rose, Lily ,Krisanand Lotus. Kawasan ini terletak di Padang Gurun Tengger. 
Setelah makan siang rombongan akan menuju kota Selesai tour, Anda akan 
diantar menuju Kota WUWEI (LIANGZHOU), namanya didapat dari Kaisar 
Hanwu untuk merefleksikan kekuasaan tentara Dinasti Han yang besar, 
disebut juga Kota Yongliang, merupakan kota tingkat prefektur Tiongkok. 
(MP/MS/MM)

04 WU WEI – ZHANG YE – WU WEI
Setelah sarapan pagi, Anda akan diajak mengunjungi ZHANG YE DANXIA 
NATIONAL GEOLOGICAL PARK / RAINBOW MOUNTAIN, merupakan 
bentuk tanah khas Danxia di daerah paling kering di utara china terkenal 
dengan bentuk permukaan yang berwarnawarni bagai pelangi spektakuler 
dan megah. Stuktur tanah Taman Geologi Nasional terdiri dari batu kerikil 
merah, batu pasir dan batu lumpur yang tersebar di sepanjang tepi Sungai 
Li Yuan dan cabang -cabangnya. Dalam kitab Al-Quran tertulis mengenai 
gunung berwarna – warni. “TIDAKKAH KAMU TAHU?” Allah- lah yang 
telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit, dan 
dengan itu membawa buah - buahan yang memberi makan anda. Setelah 
berkunjung ke Gunung Pelangi rombongan kembali ke Hotel di Wu Wei. 
(MP/MS/MM)

05 WU WEI – ZHONG WEI – YIN CHUAN
Setelah sarapan pagi, dengan bus Anda semua akan diajak untuk perjalanan 
kembali ke Yinchuan, rombongan akan berhenti di YELLOW RIVER TOWER 
(PHOTOSTOP). Menara ini dibangun pada tahun 2010, tingginya 108 meter 
terdiri dari Balai Pameran Budaya Sungai Kuning, Balai Pameran Budaya 
Ningxia dan Balai Pertunjukan Seni Budaya. Wilayah Sungai Kuning dan 
dikenal sebagai arsitektur landscape iconic di Ningxia. Sebelum Anda 

menuju Yinchuan, Anda akan diajak mengunjungi GLASS SKYWALK 
di kota zhong wei - merupakan jembatan setinggi 328 meter melintasi 
sungai kuning. Anda bisa melihat Sungai Kuning tepat di bawah kaki Anda 
sambil berjalan di jembatan. Kunjungan berikut Anda akan mengunjungi 
PEMUKIMAN WU ZHONG mengunjungi rumah penduduk SUKU HUI 
Muslim di china, arsitektur bangunan bergaya Islami di dominasi warna 
hijau mengkilap dan terdapat tulisan arab di bagian atas kusen pintu. (MP/
MS/MM)

06 YIN CHUAN
Setelah makan pagi, Anda akan diajak mengunjungi TOKO SUTERA, 
setelah itu mengunjungi KEBUN WOLFBERRY dan GOJIBERRY. Provinsi 
Ningxia terkenal dengan kebun Wolfberry sejak ±500 tahun yang lalu. 
Setelah makan siang Anda akan diajak ke ZHEN BEI BU WESTERN FILM 
STUDIO terbesar dan terkenal. Terdapat lebih dari 100 lokasi pembuatan 
film dalam dan luar negeri, MTV dan lain-lain. Lalu rombongan akan 
diajak melihat pusat kebudayaan China - Arab di Ningxia. Sore hari 
Anda semua akan berkunjung ke DONG FANG PEDESTRIAN STREET 
untuk berbelanja souvenir dan Anda bisa mencoba masakan lokal.  
(MP/MS)

07 YIN CHUAN – ORDOS GRASSLAND 
Setelah makan pagi, Anda akan berkunjung ke CHINA HUI CULTURE PARK di 
Yin Chuan. Ibukota Daerah Otonomi Ningxia. China Hui Culture Park terkenal 
dengan sebutan mini Taj Mahal China yang menampilkan budaya, agama dan 
tradisi suku Hui, meliputi budaya rakyat Hui, tarian, lagu, makanan, perdagangan 
dan pertanian suku Hui. Kemudian perjalanan kembali ke kota Ordos, Setibanya 
dengan bus Anda akan diantar menuju ke ORDOS GRASSLAND dan berkunjung 
ke rumah penggembala untuk mengalami adat-istiadat suku Mongolia Ordos. 
Lalu Anda akan diajak untuk menikmati GURUN PASIR (ORDOS GRASSLAND). 
Disini Anda dapat menikmati indahnya Padang Gurun, serta berkuda di padang 
gurun (optional) dan berfoto dengan baju Tradisional Mongolia. (MP/MS/MM)

08 ORDOS 
Pagi ini setelah santap pagi, dengan bus anda di ajak mengunjungi WHISTLING 
DUNE BAY, 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. Permainan yang ada 
di Whistling Dune Bay yang bisa Anda ikuti, antara lain : kereta gantung, papan 
selancar pasir, sepeda motor padang pasir, mobil selancar gurun, menunggang 
kuda dan unta. Wisatawan juga bisa menikmati matahari terbit dan terbenam, 
berlatih menembak dan memanah atau bermain parasut. Selesai tour menuju 
hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

09 ORDOS – JAKARTA 
Setelah sarapan pagi, Anda akan diantar ke Ordos Airport untuk melakukan 
perjalanan kembali ke tanah air. Dengan demikian berakhirlah perjalanan Anda. 
(MP)

Rainbow Mountain
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9 DAYS | MYSTICAL TIBET + XINING
01 JAKARTA – CHENGDU 
Pagi hari para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno - Hatta 
untuk bersama-sama berangkat menuju Chengdu. Tiba di Chengdu, diantar 
ke hotel untuk beristirahat

02 CHENGDU – LHASA
Hari ini Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan menuju LHASA, salah 
satu kota yang berada di pegunungan Himalaya,3650 meter di atas permukaan 
laut. Tiba di Lhasa Anda diantar menuju hotel untuk menyesuaikan diri dengan 
ketinggian di Tibet. (MP/MS/MM)

03 LHASA
Setelah santap pagi, Anda akan diajak mengunjungi POTALA PALACE yang 
dibangun pada abad ke-7 di masa pemerintahan raja Songtsen  Gampo  dan  
memiliki  1000  kamar.  Dilanjutkan  dengan mengunjungi  tempat  pemujaan  
bagi  Sakyamuni, JOKHANG TEMPLE, kemudian Dalai Lama’s Summer Palace 
LUOBULINKA atau dikenal dengan Jewel Park yang dibangun pada tahun 1740-
an pada masa pemerintahan Dalai Lama ke-7 yang kemudian diperluas dan 
direnovasi menjadi Istana Musim Panas bagi Dalai Lama. (MP/MS/MM)

04 LHASA – GYANTSE – SHIGATSE
Perjalanan hari ini dilanjutkan menuju kota GYANTZE. Dalam perjalanan Anda 
akan melewati SACRED YAMDROK YUM TSO LAKE yang indah. Setibanya di 
Gyangtze Anda akan diajak mengunjungi KANOLA SNOW MOUNTAIN, PHELKOR 
MONASTERY, dan ZONGSHAN RUINS. Perjalanan dilanjutkan menuju kota 
SHIGATZE yang merupakan kota ke-2 terbesar di Tibet, terletak pada ketinggian 
3800 meter di atas permukaan laut. (MP/MS/MM)

05 SHIGATSE – LHASA 
Acara hari ini Anda akan diajak mengunjungi  TASHI LHUNBU MONASTERY yang 

dibangun pada tahun 1447. Bangunan ini memiliki patung Maitreya setinggi 26 
meter dan di bangunan lainnya terdapat patung - patung Sakyamuni dan tubuh 
dari Lama - Lama yang dibalsam. Kemudian perjalanan kembali ke Lhasa. 
Setibanya di Lhasa, Anda akan diajak mengunjungi shopping area terbesar di 
Tibet di BARKHAR STREET. (MP/MS/MM)

06 LHASA – XINING
Pagi ini dengan kereta api teknologi tinggi Anda akan diantar menuju Xining, 
sepanjang  perjalanan Anda bisa menikmati pemnadangan dari daratan tinggi 
yang sangat indah. Kereta api akan melewati gunung Kun Lun yang terkenal, 
aliran sungai dan Gunung Tangula. (MP)

07 XINING
Pagi hari tiba di Xining, Anda akan diantar untuk santap pagi, setelah itu Anda 
akan diajak city tour kota Xining dengan mengunjungi / melewati SUN & MOON 
HILL, DAO TANG LAKE, dan menyusuri CHING HAI LAKE  dengan perahu.                                
(MP/MS/MM)

08 XINING – CHENGDU  
Pagi ini perjalanan dilanjutkan kembali menuju Chengdu dengan pesawat 
domestik. Tiba di Chengdu Anda akan diajak tour antara lain  mengunjungi   
PANDA BREEDING BASE & JINLI OLD STREET. Malam hari Anda diajak 
mennyaksikan pertunjukan CHANGING FACE OPERA SHOW. (MP/MS/MM)

09 CHENGDU – JAKARTA  
Acara bebas sampai waktunya Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan 
kembali ke tanah air dan merupakan akhir dari perjalanan bersama AVIA TOUR. 
Terima kasih atas partisipasi Anda dan semoga bertemu kembali dalam acara 
perjalanan lainnya. (MP)

Phelkor Monastery
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14 DAYS | FOUR SACRED BUDDHIST MOUNTAINS 
01 JAKARTA – BEIJING
Para peserta berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta untuk bersama-sama 
berangkat menuju Beijing.

02 BEIJING
Pagi hari tiba di Beijing, Anda akan diajak untuk mengunjungi salah satu dari 
7 keajaiban dunia – THE GREAT WALL (Juyongguan Great Wall), maha karya 
bangsa China yang membentang 6.700 km dan membelah 5 propinsi. (MS/
MM)

03 BEIJING – WUTAISHAN
Setelah santap pagi Anda akan diajak mengunjungi YONGHE LAMASERY 
dan WHITE CLOUD TEMPLE. Selesainya Anda akan melanjutkan perjalanan 
dengan kereta api (soft sleeper, 4 orang dalam 1 cabin) menuju WUTAISHAN 
yang merupakan salah satu dari gunung suci di China dan berada di ketinggian 
3058 meter dari permukaan laut. Setibanya di Wutaishan Anda akan dijemput 
dan diantar ke hotel untuk beristirahat. (MP/MS)

04 WUTAISHAN
Hari ini Anda akan diajak mengunjungi BODHISATTVA SUMMIT, XIANTONG 
TEMPLE, TAYUAN TEMPLE, DAILUO DING dan WANFO PAVILION.  
(MP/MS/MM)

05 WUTAISHAN – TAIYUAN – CHENGDU
Setelah santap pagi Anda akan diajak untuk mengunjungi PUHUA TEMPLE, 
SHUXIANG TEMPLE dan LONGQUAN TEMPLE. Selesainya Anda akan 
diantar ke airport di kota Taiyuan untuk melanjutkan perjalanan menuju kota 
CHENGDU. Setibanya di Chengdu Anda akan dijemput dan diantar ke hotel 
untuk beristirahat. (MP/MS/MM)

06 CHENGDU – LESHAN – EMEISHAN
Hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju LESHAN dengan bus 
wisata dan mengunjungi GIANT BUDDHA patung Buddha yang terpahat di 
dinding bukit dengan tinggi 71 meter, lebar pundak 28 meter dan tinggi kepala 
14,7 meter dan dipahat selama 90 tahun antara tahun 713 – 803. Selanjutnya  
menuju EMEISHAN yang merupakan salah satu gunung suci di China. Anda 
akan diajak mengunjungi BAOGUO TEMPLE dan FUHU TEMPLE 
(MP/MS/MM)

07 EMEISHAN – CHENGDU - HANGZHOU
Hari ini Anda akan menikmati pemandangan yang sangat indah dari MOUNT 
EMEI yang terkenal dengan puncak gunung berlapis - lapis ditutup pohon – 

pohon dan bamboo hijau yang disebut orang sebagai “Pemandangan yang 
paling indah di kolong langit”. Dengan menggunakan Cable Car mengunjungi 
GOLDEN SUMMIT – dimana Anda dapat melihat keindahan Emeishan dari 
atas Gunung dan WANNIAN TEMPLE.  Selesainya menuju airport di Chengdu 
untuk penerbangan menuju HANGZHOU. Tiba di Hangzhou dijemput dan 
diantar ke hotel. (MP/MS/MM)

08 HANGZHOU – JIUHUASHAN
Dengan bus wisata menuju salah satu gunung suci, JIUHUASHAN, yang 
terletak di Qingyang County propinsi Anhui. Jiuhuashan terkenal dengan 
keindahan pemandangan alam dan kuil-kuil kuno. Setibanya Anda akan 
diajak mengujungi LONGEVITY PALACE (termasuk cable car). (MP/MS/MM)

09 JIUHUASHAN
Setelah santap pagi Anda akan diajak mengunjungi HALL OF SACRED 
REMAINS, ZHIYUAN TEMPLE, dan HEAVENLY TERRACE Temple (termasuk 
cable car). (MP/MS/MM)

10 JIUHUASHAN – HANGZHOU
Pagi hari acara bebas untuk Anda menikmati pemandangan alam Jiuhuashan. 
Siang hari melanjutkan perjalanan kembali ke kota HANGZHOU. Setibanya 
diantar ke hotel untuk beristirahat. (MP/MS/MM) 
11 HANGZHOU – PUTUOSHAN
Dengan bus wisata menuju pelabuhan Zhujiajian dan kemudian dengan ferry 
menuju PUTUOSHAN, gunung suci terakhir dalam perjalanan wisata ini. Tiba 
di Putuoshan Anda akan diajak mengunjungi PUJI TEMPLE, FAYU TEMPLE, 
dan PURPLE BAMBOO. (MP/MS/MM)

12 PUTUOSHAN – NINGBO
Hari ini Anda akan diajak mengunjungi HUIJI TEMPLE (termasuk cable car), 
BUDDHA SUMMIT dan SOUTH SEA BUDHHA. (MP/MS/MM)

13 NINGBO – SHANGHAI
Setelah santap pagi Anda melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan 
Luchangang dengan ferry dan kemudian dengan bus wisata menuju 
SHANGHAI. Setibanya akan diajak mengunjungi JADE BUDDHA TEMPLE, TV 
TOWER (2nd floor) dan berkesempatan berbelanja di NANJING ROAD (jika 
waktu memungkinkan). (MP/MS/MM)

14 SHANGHAI – JAKARTA 
Bersiap-siap untuk penerbangan kembali ke tanah air. Terima kasih atas 
partisipasi Anda dan sampai jumpa pada acara tour lainnya. (MP)

The Grand Buddha at Leshan



21 | China Experience

SYARAT DAN KONDISI
Berikut ini syarat dan ketentuan dalam pendaftaran product tour atau service 
lainnya dari Avia Tour. Sebaiknya Anda membaca dengan jelas syarat dan kondisi 
di bawah sebelum mendaftar. 

PENDAFTARAN & PELUNASAN
1.  Pendaftaran dengan melampirkan paspor yang masih berlaku minimal 6 

bulan dan deposit Idr 5.000.000 / peserta + visa (jika ada). 
2.  Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan 

(deposit adalah non-refundable / tidak bisa dikembalikan kepada peserta).
3.  Pendaftaran atau pemesanan tempat yang dilakukan melalui telepon akan 

ditunggu pembayaran depositnya atau pelunasannya beserta paspor paling 
lambat 2 hari setelah tanggal pemesanan/pendaftaran.

4.  Pendaftaran yang dilakukan kurang dari 15 hari sebelum tanggal 
keberangkatan harus segera melunasi biaya tour.

BIAYA TOUR TERMASUK : 
1.  Tiket pesawat udara p.p kelas ekonomi  (non-endorsable, non-refundable 

dan non-reroutable berdasarkan group fare atau harga promosi lainnya).
2.  Penginapan di hotel-hotel bertaraf internasional berdasarkan 2 (dua) orang 

dalam satu kamar.
3.  Acara tour dan transportasi dalam bentuk rombongan beserta semua tiket 

masuk, sesuai acara perjalanan yang tercantum.
4.  Makan sesuai dengan keterangan yang tercantum di dalam acara 

perjalanan. (MP – Makan Pagi; MS – Makan Siang; MM – Makan Malam)
5.  Bagasi cuma-cuma maksimum 1 potong dengan berat maksimum 20 kg 

atau sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan yang dipakai dan 1 
handbag kecil untuk dibawa ke dalam kabin pesawat.

6. Satu buah tas cantik bagi setiap peserta.
7. Tour leader dari AVIA TOUR.

BIAYA TOUR TIDAK TERMASUK :
1.  Airport tax internasional, fuel surcharge, asuransi perjalanan dan tax 

lainnya yang berlaku di negara/tempat yang dikunjungi.
2.  Biaya pembuatan dokumen perjalanan seperti: paspor, visa, entry permit 

dan lain-lain.
3.  Pengeluaran pribadi selama perjalanan seperti : telepon, room service, 

laundry, mini bar, tambahan makanan dan minuman serta pengeluaran 
lainnya.

4.  Tour tambahan (optional tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan.
5. Hotel tambahan / up grade hotel dari yang sudah di atur dalam perjalanan
6. Asuransi perjalanan
7.  Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 20 kg).
8.  Biaya bea masuk bagi barang yang dikenakan bea masuk oleh bea cukai  

di Jakarta /negara-negara yang dikunjungi.
9.  Biaya single supplement bagi peserta yang menempati 1 kamar sendiri.
10.  Tips untuk pelayan restoran, porter di hotel dan airport yang dituju.
11.  Tips untuk lokal guide, pengemudi lokal dan tour leader
12.PPN 1%

PERUBAHAN & PERPANJANGAN 
1.  Deviasi diperbolehkan minimal 1 bulan sebelum tanggal keberangkatan  

atau sebelum tiket dikeluarkan dan biaya yang timbul akan dibebankan 
kepada peserta.

2. Dapat dilakukan apabila jumlah peserta yang berangkat dan yang pulang         
     telah memenuhi kuota dari ketentuan maskapai penerbangan.
2.  Pihak AVIA TOUR akan mengusahakan tetapi tidak menjamin konfirmasi 

pesawat, hotel dan sebagainya bila peserta  menghendaki perubahan atau 
perpanjangan (deviasi) dari jadwal paket tour semula.

4. Apabila perubahan & perpanjangan / deviasi / penambahan / penyimpangan      
    rute perjalanan telah disetujui, akan dikenakan biaya sesuai dengan        
   ketentuan maskapai penerbangan dan tidak dapat kembali ke jadwal semula.
5. Apabila permintaan deviasi tidak dapat disetujui oleh pihak maskapai       
    penerbangan, maka peserta akan kembali ke jadwal semula.
6.  Tidak ada pengembalian untuk peserta yang deviasi dengan acara 
mempersingkat jadwal paket tour.
7.  Tiket pesawat udara yang tidak terpakai tidak dapat diuangkan kembali 

(non-refundable).

PEMBATALAN
1.  Pembatalan yang dilakukan setelah pendaftaran sampai dengan 30 hari 

kalender sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan 
sebesar Idr 5.000.000 / peserta.

2.  Pembatalan yang dilakukan antara 29 sampai 15 hari kalender sebelum 
tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 50% dari 
harga tour.

3.  Pembatalan yang dilakukan antara 14 sampai 6 hari kalender sebelum 

tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 75% dari 
harga tour.

4.  Pembatalan yang dilakukan dalam 5 hari kalender sebelum tanggal 
keberangkatan sampai pada hari keberangkatan (no-show) akan dikenakan 
biaya  pembatalan sebesar 100% dari harga tour.

Biaya pembatalah di atas juga berlaku bagi peserta yang terlambat memberikan 
kelengkapan persyaratan visa dari batas waktu yang telah ditentukan oleh 
Avia Tour dan mengakibatkan peserta  tidak dapat berangkat tepat pada 
waktunya karena permohonan visanya masih diproses oleh kedutaan.

TANGGUNG JAWAB
AVIA TOUR selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan 
bertanggung jawab selama perjalanan, namun sebagai pelaksana;

AVIA TOUR DAN SELURUH AGEN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB 
DAN TIDAK BISA DITUNTUT ATAS

1.  Kecelakaan, kerusakan, kehilangan dan keterlambatan bagasi oleh 
maskapai penerbangan, hotel dan alat angkutan lainnya.

2.  Kegagalan, gangguan dan keterlambatan dari pesawat udara / kereta api 
/ alat angkutan lainnya yang menyebabkan kerugian waktu, tambahan 
biaya pergantian hotel, transportasi udara ataupun tidak digunakannya 
visa kunjungan yang telah dimiliki oleh peserta tour.

3.  Segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh ‘Force Majeur’.
4.  Pengembalian biaya tour, reservasi hotel, transportasi udara dan lain-

lain yang tidak terpakai yang disebabkan oleh ‘Force Majeur’.
5.  Perubahan acara perjalanan akibat dari bencana alam, kerusuhan dan 

lain sebagainya yang bersifat ’Force Majeur’.
6. Meninggalnya peserta akibat sakit yang diderita, kecelakaan dan lain-lain.
7. Dan sebab-sebab lain di luar kemampuan kami.

AVIA TOUR DAN SELURUH AGEN-AGEN BERHAK 
1.  Membatalkan tanggal keberangkatan apabila jumlah peserta kurang dari 

16 peserta dewasa.
2.  Meminta peserta tour untuk keluar dari rombongan apabila peserta tour 

yang bersangkutan mencoba membuat kerusuhan, mengacaukan acara 
tour, meminta dengan paksa dan memberikan informasi yang tidak benar 
mengenai acara tour dan lain-lain.

3.  Mengganti hotel-hotel yang akan digunakan ke hotel-hotel lain yang 
setaraf di kota terdekat apabila dalam periode tour di kota-kota yang 
dikunjungi sedang berlangsung pameran/konferensi atau hotel yang 
ditawarkan sedang penuh.

4.  Mengubah acara perjalanan (diputar) berdasarkan kondisi tiap-tiap 
penerbangan dan hotel di masing-masing kota/negara.

5.  Menunda tanggal keberangkatan yang dikarenakan oleh masalah 
’overbook’ maskapai penerbangan.

VISA 
Setiap kedutaan/konsulat mempunyai perbedaan ketentuan dalam hal 
persyaratan data penunjang serta lamanya pembuatan visa, namun kami dapat 
membantu Anda dalam proses permohonan pembuatan visa (kecuali untuk 
negara-negara tertentu Anda harus mengajukannya sendiri), namun AVIA TOUR 
tidak bertanggung jawab atas biaya-biaya tambahan maupun pengembalian 
uang dari biaya-biaya tour jika ternyata peserta tersebut mengalami deportasi 
atau penolakan dan wewenang imigrasi dengan alasan apapun, termasuk 
yang disebabkan oleh dokumen perjalanan yang tidak memenuhi syarat, 
karantina, peraturan-peraturan keimigrasian, hukum-hukum atau kebutuhan-
kebutuhan yang dapat menyebabkan gangguan/perusakan terhadap manusia 
dan benda-benda. SESUAI DENGAN KETENTUAN DARI KEDUTAAN, MAKA 
BIAYA VISA TETAP HARUS DIBAYARKAN WALAUPUN VISA DITOLAK.

PERMINTAAN KHUSUS
Jika ada permintaan khusus seperti menu makanan (vegetarian, diet dan lain-
lain), kamar yang bersebelahan/saling berhubungan, kursi tempat duduk di 
pesawat dan lain lain, harap memberitahukan ke pihak kami pada saat pemesanan 
tur (reservasi) karena permintaan khusus tersebut membutuhkan waktu 
untuk konfirmasi/ketersediaannya dari pihak hotel/penerbangan/restoran.

CATATAN
AVIA TOUR dan agen-agennya dapat sewaktu-waktu mengubah/menyesuaikan 
acara tour dan hotel dengan keadaan setempat, baik susunan maupun 
urutannya. 
-  DENGAN MEMBAYAR DEPOSIT BIAYA TOUR, ANDA DIANGGAP TELAH         
    MEMAHAMI DAN MENERIMA KONDISI DI ATAS.
- DENGAN MELANJUTKAN DAN MELAKUKAN RESERVASI SERTA            
   PEMBAYARAN DEPOSIT, MAKA ANDA DIANGGAP TELAH MEMAHAMI DAN         
   MENERIMA KONDISI DI ATAS INI.
-  SYARAT & KONDISI TOUR SELENGKAPNYA BERLAKU SESUAI DENGAN          
    YANG TERTERA DI DALAM BROSUR PRORAM TOUR AVIA / WEBSITE. 




