PROGRAM TOUR
Hari 01:

JAKARTA – SAIGON
Dengan VN 630 / 14.40 – 18.00
SAIGON – NHA TRANG
Dengan VN 1350 / 20.00 – 22.05
Berkumpul di Bandara Soekar no–Hatta untuk penerbangan ke Nha Trang. Setibanya di Nha Trang, Anda akan diantar
menuju hotel untuk beristirahat.
Akomodasi: Nhi Phi Hotel atau setaraf ***

Hari 02:

NHA TRANG - DALAT
Dengan Bus
Hari ini Anda akan diajak ber keliling Nha Trang, sebuah kota pantai yang terletak di Vietnam bagian selatan. Perjalanan
Anda akan dimulai dengan mengunjungi Stone Church, yang merupakan gereja dengan arsitektur bergaya Perancis dan
sering digunakan sebagai latar belakang untuk foto pernikahan. Setelah itu Anda akan diantar menuju Ponagar Tower
Complex kompleks menara dari batu bata yang dibangun pada abad ke-8. Disini Anda juga bisa melihat patung Dew i
Ponagar setinggi 2.6 meter yang terbuat dari batu. Kemudian Anda akan berkesempatan untuk berbelanja souvenir di Da m
Market, pasar terbesar di kota ini. Setelah itu Anda akan diantar menuju Dalat, kota dengan j ulukan City of Flower
(perjalanan sekitar 4 jam). (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam).
Akomodasi: Mai Vang Hotel atau setaraf ***

Hari 03:

DALAT
Dengan Bus
Setelah makan pagi, Anda akan diantar menuju Valley of Love, sebuah taman yang terkenal akan suasananya yang
romantis. Disini Anda dapat berjalan diantara perbukitan hutan pinus sambil menikmati ribuan kuntum bunga yang
bermekaran. Kemudian Anda ber kesempatan untuk berfoto di Crazy House yang terkenal dengan arsitekturnya yang unik
dan Tuyen Lam Lake. Dilanjutkan dengan mengunj ungi Clay Tunnel dimana Anda dapat melihat repllika tempat Wisata
di Dalat dan bentuk – bentuk lain yang semuanya terbuat dari tanah liat. Malam harinya Anda bebas berbelanja di Dalat
Night Market. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam).
Akomodasi: Mai Vang Hotel atau setaraf ***

Hari 04:

DALAT – SAIGON
Dengan VN 1381 / 08.10 – 09.00
SAIGON – CU CHI TUNNEL – SAIGON
Dengan Bus
Hari ini Anda akan diantar menuju Dalat airport untuk pener bangan menuju Saigon. Seti banya di Saigon, Anda akan
mengunjungi Cu Chi Tunnel, sebuah terowongan bawah tanah yang memilikki panjang 200 km yang dibangun oleh
gerilyawan Vietnam untuk melawan AS pada jaman perang dimasa lampau. Setelah itu kembali ke Saigon, city tour kota
Saigon dengan mengunj ungi/melewati War Museum, Reunificat ion Palace, Katedral Notre Dame , dan Post Office ,
serta Ben Thanh Market untuk berbelanja atau mencoba makanan local khas Vietnam. Dan malam hari Anda akan diajak
untuk makan malam di kapal Cruise . (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam).
Akomodasi: Le Duy Hotel atau setaraf ***

Hari 05:

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

8,750

7,750

7,250

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

BIAYA TAMBAHAN:

Airport Tax Intl & Fuel Surcharges : IDR 1.550.000/orang

Single Supplement : IDR 2,500,000 /orang

Tipping tour leader IDR 30,000/orang/hari,

Tipping local guide + driver IDR 45,000/orang/hari  Dibayarkan sesuai dengan mata uang yang berlaku di negara tersebut
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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, anada dianggap mengerti dan menerima ketentuan tersebut diatas.
9. Bonus Travel Insurance ( Term & Condition Apply )
10. Informasi Tour lainnya Hubungi kamii di 021-2226 2684 atau Wa 0878 08012 8412
Note: Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product.
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