VIETNAM 6D
SAIGON-HANOI-HALONG-MY THO
Periode :
NOV 2019 : 19, 26
DEC 2019 : 03, 10
JAN : 07,14
FEB : 04, 11,18,25
MAR : 03, 10, 17, 20, 24, 31
APR : 07, 14, 21
Harga : 9.500.000 / Pax
PROGRAM :
HARI 01 : ARRIVAL

VN630 CGKSGN14.40 – 18.05 VN276 SGNHAN 20.00 – 22.10

NO MEALS)

Para peserta diharapkan berkumpul di Bandara International Soekarno – Hatta untuk bersama-sama melakukan penerbangan
menuju Hanoi, Vietnam. Setibanya di kota Hanoi, Anda akan diantar menuju Hotel untuk beristirahat.
Hotel :Larosa Hotel(*3) atau setaraf
HARI 02 : HANOI-HALONG
Sarapan pagi dihotel
Mengunjungi Ho Chi Minh Mausoleum
Mengunjungi One Pillar Pagoda
Menuju Halong Bay yang dikenal sebagai Warisan Dunia
Hotel :HalongNewday Hotel(*3) atausetaraf

( B ,L, D)

HARI 03 : HALONG-HANOI-SAIGON
Sarapan pagi di hotel
Menuju dermaga Halong Pier
Mengunjungi Teluk Halong
Menikmati makan seafood diatas kapal
Menjelajahi Dau Go Cave, Thien Cung Grotto,
Berkeliling Pulau Tuan Chau Island, Dinh Huong Island, Ga Choi Island, Dog Island, & Sail Island
Kembali ke stasiun kapal
Menuju Bandara untuk penerbangan ke Saigon
Check In Hotel
Hotel :Baloom Saigon Hotel(*3) atausetaraf

( B,L, D)

HARI 04 : SAIGON
Sarapan pagi di hotel
Mengunjungi Cu Chi Tunnel
Mengunjungi Reunification Palace
Photostop di Notre Dame Cathedral dan central Post Office
Kembali ke hotel
Hotel :Baloom Saigon Hotel(*3) atausetaraf

( B,L, D)

HARI 05 : SAIGON-MY THO-SAIGON
( B,L, D)
Sarapan pagi di hotel
Mengunjungi My Tho Village, peserta dapat menyusuri sungai dengan sampan, mencoba makanan ringan dan melihat kegiatan
sehari hari suku my tho
Sore hari kembali ke saigon
Mengunjungi Ben Thanh Market untuk belanja
Makan malam di kapal sambil menyaksikan tarian dan lagu tradisional
Kembali ke hotel

Hotel :Baloom Saigon Hotel(*3) atausetaraf

HARI 06 : SAIGON-JAKARTA
VN631 SGNCGK 10.30 - 13.50
Setelah santap pagi, Anda akan diantar menuju Bandara Saigon untuk terbang kembali ke Tanah Air










PAKET TOUR TERMASUK :
Tiket International by Vietnam Airlines
International Fuel Surcharge & airport tax
Bagasi sesuai dengan ketentuan Airlines
Akomodasi hotel *3 setaraf (Twin / Triple)
Transportasi bus Pariwisata & tiket masuk objek wisata
Acara Tour & makan sesuai program paket tour diatas
Tour Leader jika kuota memenuhi
Asuransi grup ( maksimum 69 tahun )

(B, -, -)

HARGA TIDAK TERMASUK :
Tipping : 600.000/Pax/Day dibayar diinvoice
Optional tour
Pembuatan passport & dokumen lain
Souvenir
Tips Porter Hotel, Mini Bar, Laundry, Telp, Kelebihan bagasi dll.

INFORMASI & PERSYARATAN PEMESANAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Pemesanan disertai dengan Deposit IDR 3.500.000 / pax disertakan copy paspor masing-masing peserta yang masih berlaku minimal
6 bulan dari waktu kepulangan. Apabila ada revisi/ penambahan nama di halaman 4 – 5 harap dilampirkan juga.
Tamu yang booked dengan deposit, seat confirmed secara otomatis, Regulasi kami untuk sistem reservasi menggunakan sistem First
Come - First Serve
Tamu yang belum deposit statusnya masih dapat tergeser kapan saja dengan tamu yang sudah deposit. Ataupun tamu yang
membayar deposit kurang dari ketentuan yang berlaku, dapat digeser, tanpa pengembalian uang.
Airport tax internasional masih dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Airport tax internasional masih
dapat berubah, final saat tiket grup di issued.
Biaya Tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu - disesuaikan dengan situasi & kondisi yang berlaku
apabila terjadi kenaikan harga tiket pesawat, hotel,airport tax, tipping, dsb
Batas waktu pelunasan biaya Tour Minimal 21 hari kerja sebelum keberangkatan Tour
Apabila terjadi keterlambatan payment, maka sanksi pembayaran dapat dilakukan dan tidak dapat diganggu gugat
Penalti Pembatalan Tour (Refund Policy):
a. 21 hari : Deposit hangus
b. Kurang dari 21 hari sebelum keberangkatan : 100% dari biaya tour
Pengembalian Dana secara Penuh bila tidak memenuhi kuota keberangkatan.
Tidak ada pengembalian deposit untuk pembatalan yang dilakukan oleh penumpang sendiri dengan alasan apapun.
Travel Agent berhak untuk menolak memberangkatkan penumpang yang berpotensi untuk melakukan tindakan melawan peraturan
keimigrasian ataupun unsur kriminalitas lainnya.
Tidak ada pengembalian dana jika peserta tour tidak bisa melewati imigrasi ataupun secara jelas terdapat unsur kriminal atau
pemalsuan dokumen keberangkatan ataupun secara jelas berpotensi bertentangan dengan peraturan keimigrasian yang berlaku baik
di Negara asal ataupun tujuan.
Travel Agent tidak memiliki kewajiban untuk menjamin penumpang dalam proses keimigrasian atau Travel Agent berhak menolak
menjaminkan tamu jika diminta oleh pihak imigrasi setempat. (terutama yang berpotensi untuk penyalahgunaan visa)
Paket tour ini dengan mengunjungi Shopping Wajib, Jika tamu tidak mengunjungi shopping stop, maka berlaku biaya penalty.

15. Dengan melakukan pembayaran Deposit, Tamu dianggap telah mengerti dengan syarat dan pemesanan paket tour ini

