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10D9N BEIJING-SHANGHAI-ZHOUZHUANG-SUZHOU-HANGZHOU 

ITINERARY 

Hari 01 : JAKARTA – SHANGHAI (D) 
Hari ini kita berkumpul di bandara Jakarta International untuk 
penerbangan menuju Shanghai transit di Singapore. Setibanya 
rombongan akan dijemput perwakilan kami dan ditranfer ke hotel 
untuk beristirahat 

 
Hari 02 : SHANGHAI (B/L/D) 
Setelah makan pagi kita menuju  ke Shanghai akan mengunjungi 
WANGSHI GARDEN yang dikenal dengan sebutan nama nelayan.. 

Dilanjutkan dengan SHANGHAI BUND. Melihat keindahan kota 
Shanghai yang di penuhi gedung-gedung bersejarah di pinggiran kota 
shanghai. Kemudian berbelanja di NANJING ROAD. Setelah itu 
anda berkesempatan menaiki bola kedua di THE ORIENTAL 

PEARL TV TOWER. Tak lupa mengarungi Sungai Huang Pu 
untuk menikmati pemandangan indah kota Shanghai. (Optional 

“HUANG PU RIVER CRUISE”). 

 
Hari 03 : SHANGHAI - HANGZHOU (B/L/D) 
Setelah makan pagi, kita mengunjungi JADE BUDDHA TEMPLE 
yang terkenal dengan patung Buddha Giok. Dilanjutkan, dengan 

berbelanja di TAO BAO CITY dan CHENG HUANG MIAO 

MARKET yang akan semakin memanjakan anda yang gemar 
bershopping ria. Sorenya kita berangkat menuju HANGZHOU 

 
Hari 04 : HANGZHOU (B/L/D) 
Setelah makan pagi kita akan mulai City Tour. Pertama kita akan 
mengunjungi JINGCI TEMPLE – vihara kediaman dewa “Chi 
Kung”. Kemudian di bawa menyusuri danau Xihu (WEST LAKE 

CRUISE) yang terkenal dengan legenda ular putih. Malam harinya 
anda di ajak melihat pertunjukan.(Optional “SONG CHENG 

NIGHT SHOW”) 

 
Hari 05 : HANGZHOU-ZHOUZHUANG-SUZHOU (B/L/D) 
Setelah makan pagi kita menuju kota SUZHOU. Di tengah 
perjalanan kita akan singgah di ZHOUZHUANG yang terkenal 

dengan sebutan kota air. Setibanya di TIGER HILL, bukit ini 
memiliki formasi yang menyerupai harimau merunduk dan Yungyan 

Pagoda adalah pagoda bertingkat tujuh, yang memiliki kemiringan 

untuk arsitektur. Kemudian anda akan di ajak untuk berjalan-jalan di 
GUANQIAN STREET. 

 
Hari 06 : SUZHOU – BEIJING (B/L/D) 
Setelah makan pagi kita akan mengunjungi COOL HILL TEMPLE 
yang terkenal di Suzhou. Dilanjutkan menuju BEIJING dengan 
BULLET TRAIN, yakni kereta api express. Malamnya Anda juga 
dapat menyaksikan CHAOYANG ACROBATIC SHOW yang 

spektakuler. 
 

Hari 07 : BEIJING (B/L/D) 
Setelah makan pagi, kita mengunjungi TEMPLE OF HEAVEN, 
dulunya tempat ini digunakan oleh penduduk setempat untuk 
memanjatkan doa  atas panen yang melimpah. Selanjutnya, 
mengunjungi THE SUMMER PALACE, yang dulunya adalah 
tempat peristirahatan kaisar bersama selirnya. 

 

Hari 08 : BEIJING (B/L/D) 
Setelah makan pagi kita akan City Tour, di mulai dengan 
mengunjungi THE GREAT WALL – tembok raksasa China yang 
merupakan simbol kebesaran negeri China, MING TOMB- Kuburan 
Raja dari Dinasty Ming. Dilanjutkan dengan melihat ke dalam 
Stadium Olympiade BIRD NEST dan serta menyaksikan dari luar 
kemegahan WATER CUBE. Sore harinya, anda dapat bershopping 

ria di WANG FUJING STREET.  
 

Hari 09 : BEIJING (B/L/D) 
Setelah makan pagi kita akan City Tour, dimulai dengan 
mengunjungi TIAN AN MEN SQUARE, lapangan terbesar di dunia 
yang menjadi saksi bisu berbagai peristiwa besejarah kota Beijing di 
mulai dari runtuhnya Dysnaty Ming, proklamasi Mao Zedong serta 
peristiwa tragis pembantaian demonstran China tahun 1989. 

FORBIDDEN CITY, kota terlarang tempat kediaman raja zaman 
dahulu. 

 

Hari 10  : BEIJING – JAKARTA (B) 
Setelah makan pagi, kita menuju ke Bandara untuk penerbangan 
kembali ke Jakarta transit di Singapore dengan membawa sejuta 
kenangan manis bersama kami. Terima kasih atas partisipasi Anda 
dan sampai jumpa di acara tour lainnya bersama Triroyal Wisata. 

 
Paket termasuk : 

 9 Night hotel accommodation. 

 Guide Bahasa/English   
 Meals as itinerary 

 Enterance fee per itinerary, mineral water. 

 Transportation and all transfers 

Paket tidak termasuk : 

 Tiket pesawat return 

 Tips guide Rp. 750.000/ pax 
 Visa China 

 Optional Tour 

Period High Season : Feb 2018, June 2018, Dec 2018 

 

Tour Fare (Rupiah / Pax) 

Kota Hotel Adult 
BEIJING Holiday Inn Express 

Rp. 6.888.000 
SUZHOU Holiday Inn Express 

HANGZHOU Relax 

SHANGHAI Ramada Shanghai 

 

http://www.tri-royal.com/

