PROGRAM TOUR
Hari 01:

JAKARTA – SAIGON
Dengan VN 630 / 14.40 – 18.00
Berkumpul di Bandara Int’l Soekarno–Hatta untuk penerbangan ke Saigon.
Setibanya di Saigon, Anda akan diantar untuk makan malam kemudian menuju hotel untuk beristirahat. (Makan Malam)
Akomodasi: Le Duy atau setaraf ***

Hari 02:

SAIGON – CU CHI TUNNEL – SAIGON
Dengan Bus
Tour hari ini diawali dengan mengunjungi / melewati War Museum, Reunification Palace, Katedral Notre Dame , dan
Post Office. Setelah itu Anda akan diantar menuju Cu Chi Tunnel, sebuah terowongan bawah tanah sepanjang 200 km
yang dibangun oleh gerilyawan Vietnam saat perang melawan Amerika. Kemudian Anda akan diantar m enuj u Vung Tau
untuk beristirahat. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam).
Akomodasi: The Coast Hotel atau setaraf ***

Hari 03:

VUNG TAU – MUI NE
Dengan Bus
Setelah sarapan, Anda akan diajak untuk mengunjungi Giant Jesus Christ Statue yang merupakan patung raksasa Yesus
Kristus setinggi 32 meter yang sangat terkenal di Brazil namun dapat Anda temukan juga di Vungtau. Dilanjutkan
mengunjungi/melewati White House Palace yang merupakan tempat tinggal musim panas Kaisar Bao Dai pada zaman itu
yang menawarkan pemandangan indah pantai dan kota, Whale Temple dan Bunda Maria Church. Setelah itu Anda
akan diantar menuju kota Mui Ne. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi : Doi Duong Hotel atau setaraf * **

Hari 04:

MUI NE – SAIGON
Dengan Bus
Pada dini hari, Anda akan diajak merasakan suasana romantis di White Sand Dunes sambil menyaksikan keindahan
matahari terbit yang dipadukan hamparan padang pasir putih yang sangat luas. Selain itu, disini Anda j uga bisa mencoba
mengendarai ATV (optional). Setelah puas bermain pasir, Anda akan diajak ber telanjang kaki menyusuri Fairy Stream,
untuk merasakan perpaduan lembutnya pasir dan hangatnya air sambil menikma ti keindahan bukit pasir yang mengapitnya.
Dari sini, Anda akan diantar untuk mengunjungi Red Sand Dunes , salah satu padang pasir yang terkenal di Muine, dimana
Anda bisa mencoba untuk berselancar di pasir. Setelah itu Anda akan diantar kembali menuju Sai gon. Tiba di Saigon, Anda
berkesempatan menikmati makan malam spesial di atas cruise, sambil dimanjakan dengan pertunj ukan musik dan
tarian lokal. (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 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

8,200

7,200

6,600

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

BIAYA TAMBAHAN:

Airport Tax Intl & Dfuel Surcharges : IDR 1.550.000/orang

Single Supplement : IDR 2.500.000 /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, 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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