
6D5N	–	VIETNAM	HALONG	BAY	
	
TOUR	DATES	

• 3/10/17/20/24	Maret	2020	
• 7/14/21	April	2020	

	
FULL	ITINERARY	
	
DAY	1:	JAKARTA	–HANOI	VN630	CGKSGN14.40	–	18.05	VN142	SGNDAD	20.00	–	21.20		

• Para	peserta	diharapkan	berkumpul	di	Bandara	 International	Soekarno	–	Hatta	untuk	
bersama-sama	melakukan	penerbangan	menuju	Da	Nang,	Vietnam.		

• Setibanya	di	bandara	Noi	Bai,	Anda	akan	diantar	menuju	Hotel	untuk	beristirahat.		
• Hotel:	Larosa	Hotel	(*3)	atau	setaraf	

	
DAY	2:	HANOI	CITY	–	HALONG	BAY	(B/L/D)	

• Setelah	 santap	 pagi,	 Anda	 akan	mengunjungi	Ho	Chi	Minh	Mausoleum	 yaitu	 tempat	
peristirahatan	 terakhir	 pemimpin,	 dan	 mengunjungi	 One	 Pillar	 Pagoda,	 pada	 sore	
harinya	 berangkat	 ke	 Halong	 Bay	 dikenal	 sebagai	 “WarisanDunia”	 sebagian	 besar	
pulau-pulau	di	teluk	panjang	adalah	batu	kapur	dan	terbentuk	lebih	dari	500	juta	tahun	
yang	lalu,	the	schist	island	pulau	yang	terbesar	memiliki	ketinggian	rata-rata	50-200m.		

• Hotel:	Halong	New	Day	Hotel	(*3)	atau	setaraf	
	
DAY	3:	HALONG	BAY	–	HANOI	–	SAIGON	(B/L/D)	

• Setelah	 santap	 pagi,	 Anda	 akan	 diajak	 menuju	 dermaga	 Halong	 Pier	 untuk	
mengunjungi	 teluk	 halong	 menikmati	 makan	 seafood	 diatas	 kapal	 terdapat	 ribuan	
pulau	 berbatu	 jelajahi	Dau	Go	Cave,	 Thien	Cung	 grotto,	 Berkeliling	 pulau	 Tuan	Chau	
island,	 Dinh	 Huong	 island,	 Ga	 Choi	 island,	 Dog	 Island	 and	 Sail	 island	 setelah	 selesai	
kembali	 ke	 stasiun	kapal,	perjalanan	dilanjutkan	menuju	Bandara	untuk	penerbangan	
ke	 Saigon	 langsung	 menuju	 hotel	 dan	 malam	 hari	 nya	 Shopping	 Ben	 Thanh	 Night	
Market.		

• Hotel:	Baloom	Saigon	Hotel	(*3)	atau	setaraf	
	
DAY	4:	SAIGON	BUS	(B/L/D)	

• Tour	 hari	 ini	mengajak	Anda	 untuk	mengunjungi	 Cu	Chi	 Tunnel,	 dimana	Anda	 dapat	
mempelajari	teknik	gerilya	tentara	Vietnam	pada	masa	peperangan.		

• Perjalanan	 Anda	 dilanjutkan	 menuju	 Reunification	 Palace,	 yang	 dahulu	 merupakan	
kediaman	presiden.		

• Anda	juga	akan	diajak	untuk	berfoto	di	Notre	Dame	Cathedral	dan	Central	Post	Office,	
yang	merupakan	salah	satu	bangunan	paling	tua	di	Ho	Chi	Minh	City.		

• Hotel:	Baloom	Saigon	Hotel	(*3)	atau	setaraf	
	



DAY	5:	SAIGON	-	MY	THO	VILLAGE	-	SAIGON	(B/L/D)	
• Setelah	santap	pagi,	Anda	akan	diantar	untuk	mengunjungi	My	Tho	Village,	Anda	dapat	

menyusuri	 sungai	 dengan	 sampan,	 mencoba	 makanan	 ringan	 dan	 melihat	 kegiatan	
sehari-hari	 dari	 suku	My	 Tho.	 Sore	 hari,	 Anda	 akan	 kembali	menuju	 Saigon,	 dimana	
Anda	akan	diajak	ke	Ben	Thanh	Market	untuk	berbelanja.	Malam	ini,	Anda	akan	malam	
di	 Kapal,	 dimana	 Anda	 dapat	 menyaksikan	 tarian	 dan	 lagu	 tradisional	 selagi	 Anda	
santap	malam.		

• Hotel:	Baloom	Saigon	Hotel	(*3)	atau	setaraf	
	
DAY	6:	SAIGON	-	JAKARTA	VN631	SGNCGK	10.30	-	13.50	(B)	

• Setelah	santap	pagi,	Anda	akan	diantar	menuju	Bandara	Saigon	untuk	terbang	kembali	
ke	Tanah	Air.	Tibalah	kita	pada	akhir	perjalanan	tour	kali	 ini	dengan	membawa	sejuta	
kenangan	manis	bersama	kami.	Terima	kasih	atas	partisipasi	Anda,	sampai	jumpa	pada	
acara	tour	kami	lainnya.		

	
	
TOUR	PRICE	

• IDR	9.900.000	/	orang	(Adult	Twin	Share)	
	
MINIMUM	PAX	

• 20	orang	
	
INCLUSIONS	

• Tiket	International	dengan	Vietnam	Airlines	(Economy	Class)	
• Fuel	Surcharge,	Airport	Tax	International	VN	
• Airport	Tax	Jakarta	
• Bagasi	sesuai	dengan	peraturan	maskapai	penerbangan	
• Akomodasi	hotel	3*	berdasarkan	1	kamar	berdua	
• Transportasi	Bus	AC	&	biaya	kunjungan	objek	wisata	
• Tour	Leader	dari	Jakarta	yang	menemani	selama	tour	
• Asuransi	perjalanan	(usia	tertanggung	kurang	dari		70	tahun)	

	
EXCLUSIONS	

• Tipping	 Tour	 Leader	 Rp.	 300.000	 di	 bayarkan	 langsung	 pada	 saat	 berkumpul	 di	
bandara.	

• Tipping	Local	Guide	&	Driver	Rp.	300.000	
• Pembuatan	passport	dan	dokumen	lainnya	
• Tips	Porter	Bandara,	Bell	Boy	Hotel,dll	
• Pengeluaran	pribadi	
• Optional	tour	
• Biaya	lain	yang	tidak	termasuk	diatas	
• Souvenir	

	



REGISTRATION	AND	PAYMENT		
• Sesuai	peraturan	dari	pemerintah	pembayaran	harus	dilakukan	dalam	Rupiah	dengan	

kurs	yang	berlaku	pada	hari	pembayaran.	
• Uang	muka	 /	 deposit	 sebesar	 Rp.	 3.000.000,-/orang	 pada	 saat	 pendaftaran	 dan	 tidak	

dapat	 dikembalikan	 (non-refundable)	 bilaterjadi	 pembatalan	 oleh	 peserta	 dengan	
alasan	apapun.	

	
OTHERS	AND	DISCLAIMER		

• Sesuai	peraturan	dari	pemerintah	pembayaran	harus	dilakukan	dalam	Rupiah	dengan	
kurs	yang	berlaku	pada	hari	pembayaran.		

• Uang	muka	 /	 deposit	 sebesar	 Rp.	 3.000.000,-/orang	 pada	 saat	 pendaftaran	 dan	 tidak	
dapat	 dikembalikan	 (non-refundable)	 bilaterjadi	 pembatalan	 oleh	 peserta	 dengan	
alasan	apapun.		

• Uang	muka	/	deposit	tidak	mengikat	kurs		
• Pendaftaran	 tanpa	 uang	 muka	 sewaktu-waktu	 dapat	 diberikan	 oleh	 pendaftar	 lain	

tanpa	pemberitahuan	terlebih	dahulu.		
• Pelunasan	paling	lambat	30	hari	sebelum	tanggal	keberangkatan.		
• Susunan	acara	/	penerbangan	/	harga	dapat	berubah	/	naik	sewaktu-waktu	tergantung	

kondisi	penerbangan	ataupun	sisa	seat	yang	tersedia	dan	juga	biasanya	harga	akan	naik	
bagi	yang	mendaftar	tour	mendekati	tanggal	keberangkatan.		

• Pembatalan	:		
o 7	hari	sebelum	keberangkatan	akan	dikenakan	biaya	100%	/org	dari	harga	tour.	
o 14	hari	sebelum	keberangkatan	akan	dikenakan	biaya	50%	/org	dari	harga	tour.	


