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PELUNASAN BIAYA TUR PALING LAMBAT 30 HARI SEBELUM TANGGAL KEBERANGKATAN 

HARGA TUR TERMASUK : 
 Tiket pesawat udara P/P kelas ekonomi 
group (non-endorse / refund / reroute), 
airport tax & fuel surcharge. 

 Penginapan di hotel, transportasi, acara tur, 
dan pengaturan makan sesuai yang 
tercantum dalam program perjalanan, tip 
supir & guide lokal. 

 Allowance bagasi dan hand carry sesuai 
ketentuan maskapai penerbangan yang 
digunakan. 

 Tour leader dari Icon Holiday. 
 1 buah pakaian musim dingin di Harbin 

HARGA TUR TIDAK TERMASUK : 
 Biaya paspor, visa, entry / exit permit, dan 
lain sebagainya; asuransi perjalanan, 
excess baggage dan bea masuk yang 
dikenakan oleh duane. 
 Jasa porter, biaya kelebihan jam 
operasional supir bus/ guide lokal, parkir. 
 Pengeluaran pribadi seperti: laundry, 
telepon, room service, mini bar, extra 
order/ perubahan menu di restoran, air 
minum selama tur di bus, hotel dan 
sebagian restoran (akan disebutkan). 
 Tour tambahan yang mungkin diadakan 
selama perjalanan (BUKAN TANGGUNG 
JAWAB ICON HOLIDAY). 

 Biaya keterlambatan / perubahan / 
pembatalan / penambahan jadwal tur / 
hotel / restoran dan sebagainya akibat 
airlines / hotel / keterlambatan oleh tamu 
/ force majeur / dan lain-lain. 

CATATAN : 
- Group seat biasanya di belakang 
- Setiap deviasi dikenakan biaya / penalty / 

tambahan airport tax jika ada 

 

 
Icon Ref: 
19 12 25 11D Harbin MI/SQ 
 

 

 

HOTEL : 4 Lokal & 3  Lokal di Dunhua 

CUACA : -12˚C s/d -20˚C (Harbin) & -9˚C s/d 2˚C (Beijing) 

MAKANAN : Chinese, Peking Duck, BBQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLIKASI VISA PALING LAMBAT 20 NOV 
2019 (01 BULAN SEBELUM BERANGKAT) 

SYARAT VISA: 
- Pas foto berwarna terbaru latar 

belakang putih ukuran 3,3cm x 4,8cm 
(2 lembar). wajah zoom 80%, mata 
fokus lihat ke kamera. Foto tidak boleh 
memakai kacamata, contact lens, baju 
putih, aksesoris seperti anting-anting, 
kalung,bando dll, tidak boleh kelihatan 
gigi. Foto harus kelihatan kening & 
telinga. 

- Fotokopi surat ganti nama (jika ada). 
- Paspor berlaku lebih dari 8 bulan & 

paspor lama dilampirkan. 
 Fotokopy akte kelahiran jika anak usia 
dibawah 18 tahun. 

 Nama sekolah, alamat & telepon. 
 Nama perusahaan atau toko, alamat, 
dan nomor telepon 

 Nama & no HP / telepon emergency. 
 Semua dokumen disiapkan dalam 
ukuran kertas A4 

 

11 HARI CHINA HARBIN by MI/SQ 
Beijing/Harbin/Volga Manor/Jilin/Changbaishan/China Snow Town 

 

 Hari 1 (Rab, 25 Des 19) MEDAN  SINGAPURA | MI233 KNO - SIN Jam 20:05-22:35  
Pagi ini peserta berkumpul di KNO untuk penerbangan ke China via transit Singapura. Peserta 
bermalam di pesawat. 
 

 Hari 2 (Kam, 26 Des 19) SINGAPURA  BEIJING  HARBIN – VOLGA MANOR (L/D) 
SQ800 SIN - PEK Jam 01:10-07:15+1 
Dini hari ini melanjutkan penerbangan ke Beijing. Kemudian dengan pesawat domestik menuju 
Harbin; kota es yang berbatasan dengan Rusia. Setibanya, berkunjung ke Gereja St. Sophia; 
salah satu peninggalan Rusia Ortodoks di China, Stalin Park, berphoto di Harbin Flood Control 
Memorial yang merupakan monumen peringatan korban banjir, dan singgah di toko pakaian 
musim dingin. Perjalanan dilanjutkan ke Volga Manor; desa dengan bangunan berarsitektur 
Russia bercampur China dan memegang peranan penting dalam sejarah Harbin. 
 

 Hari 3 (Jum, 27 Des 19) VOLGA MANOR – JILIN (B/L/D) 
Pagi ini tour berphoto di Gereja St. Nicholas dan Pavlov Castle. Kemudian perjalanan 
dilanjutkan menuju Jilin; kota di bagian paling utara China yang terkenal dengan 4 mustika 
(ginseng, tanduk, lingzhi dan rumput abadi). 
 

 Hari 4 (Sab, 28 Des 19) JILIN – CHANGBAI MOUNTAIN (B/L/D) 
Setelah sarapan pagi di hotel, tour ke Sungai Songhua untuk melihat Snow Willow/Ice Trees/ 
Rime (tergantung cuaca); suatu fenomena alam dimana kabut udara dingin mengembun jatuh 
ke batang-batang pohon yang tidak berdaun sehingga membentuk kristal es berwarna putih 
yang bergelantungan ditangkai pohon dan merupakan satu dari empat keajaiban alam di 
China. Juga berkesempatan menyaksikan kegiatan musim dingin di Sungai Songhua seperti 
memancing di air es. Perjalanan dilanjutkan ke Gunung Changbai untuk bermalam. 
 

 Hari 5 (Min, 29 Des 19) CHANGBAI MOUNTAIN – DUNHUA (B/L/D) 
Gunung Changbai merupakan gunung api dengan puncak tertinggi di China, dan menjadi tanah 

suci semasa dinasti Qing. Hari ini peserta tour berkunjung ke Danau Tianchi; danau kaldera 

terbesar di lereng Gunung Changbai dan menikmati keindahan Air Terjun Changbaishan. 

Peserta tour tidak diizinkan naik ke puncak gunung jika salju turun.  Sore hari perjalanan 

dilanjutkan menuju Dunhua. 
 

 Hari 6 (Sen, 30 Des 19) DUNHUA – CHINA’S SNOW TOWN (B/L/D) 
Sarapan pagi di hotel, perjalanan dilanjutkan menuju kota China’s Snow Town yang terkenal 

dari lokasi shooting film & reality show dan merupakan Hutan Shuangfeng wood di Hailin City. 

Di sini peserta juga dapat berphoto butiran salju yang putih bersih, rumah kayu tradisional, dan 

lain sebagainya. 
 

 Hari 7 (Sel, 31 Des 19) CHINA’S SNOW TOWN – YABULI – HARBIN (B/L/D) 
Setelah Setelah sarapan pagi, peserta tour bersempatan berphoto keindahan China’s Snow 

Town. Kemudian perjalanan kembali ke Harbin dengan singgah di Yabuli (tidak termasuk 

pengaturan ski, sewa perlengkapan & peralatan ski di Yabuli). 
 

 Hari 8 (Rab, 01 Jan 20) HARBIN (B/L/D) 
City tour hari dengan mengunjungi Sun Island; tempat atraksi yang paling popular di Harbin 
selama musim dingin. Disana peserta dapat berjalan atau meluncur di atas es. Dilanjutkan 
dengan berkunjung ke Snow World; theme park es terbesar di dunia. Kemudian menuju 
Guangdong Ancient Lake yang dulunya tempat migrasi orang Guangdong dari China pusat, 
singgah di toko kerajinan ala Rusia, produk lokal harbin. Sore hari menuju Central Street untuk 
melihat bangunan-bangunan bergaya Rusia dan Eropa.  
 

 Hari 9 (Kam, 02 Jan 20) HARBIN  BEIJING (B/L/D)  
Pagi ini dengan penerbangan domestic ke Beijing. Setibanya, berfoto di Istana Musim Panas 
(Summer Palace), dan berbelanja di Wang Fu Jing yang ramai. Kemudian menikmati makan 
malam dengan menu khas Bebek Peking 
 

 Hari 10 (Jum, 03 Jan 20) BEIJING (B/L)  
Selesai sarapan pagi, berkunjung ke Temple of Heaven. Kemudian menikmati keramaian di 

pusat perbelanjaan Qianmen dan Pasar Malam Donghuamen dimana peserta dapat mencicipi 

berbagai makanan dengan biaya sendiri. Malam hari ditransfer ke airport untuk penerbangan 

ke Singapura. Bermalam di Pesawat. 
 

 Hari 11 (Sab, 04 Jan 20) BEIJING  SINGAPURA  MEDAN 
SQ801 PEK - SIN Jam 00:10-06:45 | MI238 SIN - KNO Jam 07:30-07:55 
Dini hari, berangkat untuk penerbangan ke Medan via transit Singapura. 

>>>Bon Voyage<<< 

http://www.icon-holiday.co.id/

