PROGRAM TOUR
Hari 01:

JAKARTA – SAIGON
Dengan VN 630 / 14.40 – 18.00
SAIGON – HANOI
Dengan VN 272 / 20.00 – 22.05
Berkumpul di Bandara Soekar no–Hatta untuk penerbangan ke Hanoi. Setibanya di Hanoi, Anda akan diantar menuju hotel
untuk beristirahat.
Akomodasi: Larosa atau Cosiana atau setaraf ***

Hari 02:

HANOI – HALONG BAY (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Dengan Bus
Setelah makan pagi, Anda akan diajak menuju Halong Bay untuk merasakan secara langsung keindahan salah satu lokasi
shooting fillm blockbuster terkenal, Kong Skull Island. Halong Bay terkenal dengan gugusan batuan kapurnya yang telah
diakui UNESCO pada tahun 1994. Setibanya di Halong Bay, Anda akan menuju kapal cruise untuk menikmati berbagai
rangkaian acara yang menarik seperti menyusuri Fishing Village dengan sampan, mengunjungi Pearl Farm, menyaksikan
demonstrasi masak, dan sebagainya (acara dapat berubah tergantung masing – masing cruise). Malam harinya Anda akan
bermalam di cruise dan memiliki kesempatan untuk mecoba berbagai fasilitas yang disediakan.
Akomodasi: Oriental Sails Cruise atau setaraf ***

Hari 03:

HALONG – NINH BINH (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Dengan Bus
Pagi hari Anda akan diajak menyaksikan / mengikuti demonstrasi Tai Chi diatas atap kapal, kemudian Anda akan diajak
mengunjungi Sung Sot Cave atau lebih dikenal dengan ‘Surprise Cave’ salah satu gua terbesar yang pernah ada di Halong
Bay dan terkenal dengan stalagmit dan stalakti nya. Setelah puas mengagumi keindahan Halong Bay, Anda akan m enuj u
Ninh Binh yang juga menjadi tempat shooting film Kong Skull Island. Tiba di Ninh Binh, Anda akan diantar menuj u
hotel untuk beristirahat..
Akomodasi: Queen Hotel atau setaraf ***

Hari 04:

NINH BINH – HANOI (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Dengan Bus
Perjalanan Anda pagi ini diawali dengan mengunjungi Van Long Nature Reserve untuk menikmati tenangnya alam yang
dikelilingi pegunungan dengan menaiki sampan tradisional yang didayung oleh penduduk lokal. Setelah itu, Anda akan
diantar untuk menyaksikan keindahan Trang An Grottoes dengan pegunungan kapur yang menjulang dan gua eksotis nya.
Dengan menaiki perahu kayuh, Anda akan mengunjungi beberapa gua seperti Sang Cave (Light Cave), Toi Cave (Dark
Cave), Ba Giot Cave yang dipercaya mampu mengabulkan permintaan apabila berhasil menangkap tiga tetes airnya , dan
Nau Ruou yang menurut legenda airnya digunakan untuk membuat wine di masa lampau . Dari sana Anda akan
melanjutkan perjalanan menuju Hanoi, untuk mengunj ungi/ melewati Hoan Kiem Lake, The Huc Bridge, Thap But (Pen
Tower), dan Ngoc Son Temple. Malam harinya, Anda akan diberikan waktu bebas untuk ber belanja di Hanoi Old
Quarter. Akomodasi: Cosiana atau Delight atau setaraf ***

Hari 05:

HANOI – SAIGON
Dengan VN 209 / 06.00 – 08.10
SAIGON – JAKARTA
Dengan VN 631 / 10.35 – 13.50
Setelah makan pagi Anda akan diantar menuju Airport untuk penerbangan kembali ke tanah air. (Makan Pagi)

BIAYA TOUR DALAM RIBUA N RUPIAH ( IDR )

Keberangkatan
AUG : 07, 14, 21
SEP : 04, 11, 25
OCT : 02, 16, 30
NOV : 06, 20, 27

(x1000)

Airlines

Dewasa
Twin Sharing/
Triple
(dgn extra bed)

Anak dibawah 10 tahun
sekamar dgn 02 Dewasa
(dgn extra bed)

Anak dibawah
10 tahun sekamar dgn 02
Dewasa
(tanpa extra bed)

VN

9,050

8,050

7,550

**Minimum 15 paxs berangkat (Tidak berlaku untuk private group atau incentive group)

BIAYA TAMBAHAN:

Airport Tax Intl & Fuel Surcharges : IDR 1.550.0000/orang

Single Supplement : IDR 3,500,000 /orang

Tipping yang diwajibkan untuk tour leader IDR 30,000/orang/hari, local guide & driver IDR 45,000/orang/hari.
(Pembayaran Tips dilakukan di Negara Tujuan berdasarkan mata uang setempat)
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HAL – HAL PERHATIA N:
1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 15 orang dewasa/group
2. Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka (Non-refundable deposit) sebesar IDR 5,000,000 /peserta, dan pembayaran
uang muka hanya menjamin keikut-sertaan dalam paket tour pilihan Anda.
3. Bila ada pembatalan dari pihak tamu, maka uang muka tidak dapat dikembalikan dan akan dianggap hangus.
4. Harga tour dapat ber ubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan,
walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan.
5. Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu:
A. 15 – 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 50% dari harga tour.
B. 7 – 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 80% dari harga tour.
C. Kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga tour.
6. Dalam keadaan Force Majeure/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain -lain,
rencana perjalanan dapat dirubah baik susunan maupun jadwalnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, hal ini demi
kepentingan dan keamanan selur uh rombongan. Dalam hal ini Agatha Tour tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya
atau uang atas service yang sudah dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
7. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
8. Dengan Membayar Deposit, anda dianggap mengerti dan menerima ketentuan tersebut diatas.
9. Bonus Travel Insurance ( Term & Condition Apply )
10. Informasi Tour lainnya Hubungi kami di 021-2226 2684 atau Wa 0878 08012 8412
Note: Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan ya ng tertera dalam brosur product.
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