
 
 

Your HoliDAy Consortium 

05 HARI 04 MALAM 

BEAUTIFUL DANANG 

PERIODE : APR – JUN 2020 

 

 

 
Updated: 11FEB’20// JV 

Hari ke-1 JAKARTA – SAIGON CGK – SGN  VN0630/14.40 – 18.05 

SAIGON – DANANG SGN – DAD VN7134/20.30 – 21.50 

B L D 

 Berkumpul di Bandara International Soekarno Hatta untuk memulai perjalan menuju 

Danang, Vietnam dengan singgah sejenak di Saigon. Setibanya di Danang International  

Airport Anda akan langsung diantar menuju hotel untuk check-in dan beristirahat. 

- - - 

Akomodasi Gold Danang Hotel / Setaraf. 

 

Hari ke-2 DANANG – BANA HILL – DANANG B L D 

 Wisata hari ini mengajak Anda untuk mengunjungi Bana Hills dengan menggunakan Cable 

Car, Anda akan diajak untuk stop di station By Night untuk mengunjungi Vong Nguyet 

Hills, The Old Villas of French. Perjalanan dilanjutkan dengan cable car menuju Nui Chua 

Mountain, mengunjungi Golden Bridge, Nghinh Phong Top, Le Nim Villas, Orchid 

Gardens, tak ketinggalan merasakan pengalaman menaiki Hill Climbing Train dan 

mengunjungi Debay Wine Cellar dan Le Jardin D’amour. Selepas santap siang, wisata 

mengunjungo Fantasy Park – taman bermain indoor terbesar ketiga di Vietnam. Perjalanan 

kembali ke Danang. Setibanya di Danang Anda akan diberi waktu bebas berbelanja di City 

Central. 

√ √ √ 

Akomodasi Gold Danang Hotel / Setaraf. 

 

Hari ke-3 DANANG – THAN TAI MOUNTAIN – DANANG B L D 

 Perjalanan hari ini mengajak Anda mengunjungi Than Tai Mountain yang merupakan 

resort permandian air panas, disini Anda dapat merasakan hangatnya mata air panas alami  

di Dragon Acupunture Lake dan permainan air lainnya. Selepas santap siang Anda akan 

diajak mengunjungi Son Than Temple, tempat pemandian batu alam terbesar di Vietnam, 

dan Maitreya Statue. Sore hari kembali menuju Danang untuk wisata berbelanja di Han 

Market / Vincom Plaza. 

√ √ √ 

Akomodasi Gold Danang Hotel / Setaraf. 

 

Hari ke-4 DANANG – SAIGON DAD – SGN VN117/10.00 – 11.25 B L D 

 Pagi hari Anda akan diantar menuju bandara untuk penerbangan menuju  Saigon.  

Setibanya, Anda akan diajak untuk santap siang dan orientasi kota mengunjungi War 

Museum, Reunification Palace, The Hundred Years Red Cathedral (Notre Dame 

Cathedral), dan The Old Post Office. Bermalam di kota Saigon. 

√ √ √ 

Akomodasi Leduy Hotel/ setaraf 



 
Hari ke-5 SAIGON – JAKARTA SGN – CGK VN631/10.30 – 13.50 B L D 

 Selepas santap pagi Anda akan langsung diantar menuju Bandara untuk penerbangan 

kembali ke Tanah Air. Berakhirlah perjalanan Anda kali ini, Terima kasih atas partisipasi  

Anda dan sampai jumpa pada Consortium Your Holiday selanjutnya!  

√ - - 

** Jadwal Perjalanan masih dapat berubah Disesuaikan Kondisi Lokal ** 

 

Harga Tour per Orang berdasarkan IDR 

(Mininum keberangkatan 25 Peserta) 
 

DEPARTURE 
ADULT / CHILD 

TWIN / TRIPLE SHARE 
CHILD EXTRA BED CHILD NO BED SGL Supp 

10, 20 APR 

02 MAY 

08 JUN 

 
IDR 9.790.000 

 
IDR 8.000.000 

 
IDR 7.500.000 

 
IDR 1.750.000 

*harga tour dapat berubah jika terjadi perbedaan kurs tukar mata uang asing 

*Acara perjalanan, Harga tour/Visa/ Airport Tax International & Flight Insurance dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, 

 

 

Ketentuan mengenai Biaya & Pelaksanaan Tour: 

 Harga berdasarkan 20 Peserta Dewasa + 1 Tour Leader. 

 Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan 

disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan. 

 Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sesuai jadwal dan ketentuan 

dari pihak Kedutaan, dan biaya visa tetap harus dilunasi walaupun visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan. 

 Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang tercantum dibagian harga tersebut di atas. 

 Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di masing-masing kota / negara. 

Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran / konferensi, atau hotel yang 

ditawarkan sedang penuh, maka akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat. 

 Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, gangguan, keterlambatan sarana angku- 

tan/transportasi, bencana alam dll) yang dapat memengaruhi acara tour akan dirubah dan bersifat non-refundable (tidak dapat 

dikembalikan). Dan Biaya Tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur. 

 Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan, sbb : 

- Setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable) 

- 30 - 15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour 

- 14 - 06 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour 

Harga TIDAK Termasuk: 

 Asuransi Perjalanan Individu. 

 Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa, entry 

permit, dll. 

 Tipping untuk Tour Leader, Local Guide, dan Driver 

sebesar IDR 450.000/pax. 

 Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service, 

laundry, mini bar, tambahan makanan dan minuman 

serta pengeluaran lainnya. 

 Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin di- 

adakan selama perjalanan. 

 Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 

23 kg), Biaya bea masuk yang dikenakan oleh duane di 

Jakarta maupun di negara yang dikunjungi. 

 Biaya Single Supplement. 

 Travelling Bag. 

 Tips untuk Pelayan restoran, dan Porter (jika ada) di Ho- 

tel dan Bandara. 

 PPN 1%. 

Harga Tour Termasuk: 

 Tiket pesawat udara p.p. kelas ekonomi dengan Vietnam Air- 

lines, rute CGK-x/SGN-DAD-SGN-CGK (non-endorsable, 

non-refundable & non-reroutable berdasarkan harga group / 

promosi) dan Airport tax Jakarta. 

 Airport tax International (dapat berubah sewaktu-waktu) 

 Penginapan di hotel berdasarkan 2 (dua) orang dalam 1 ka- 

mar (twin sharing). 

 Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum 

dalam acara perjalanan. 

 Berat maksimum sebesar 23kg untuk 1 bagasi atau sesuai 

dengan peraturan maskapai penerbangan yang digunakan; 

dan berat maksimum 7 kg untuk 1 handbag kecil untuk 

dibawa ke kabin pesawat atau sesuai dengan peraturan 

maskapai penerbangan yang digunakan. 

 Asuransi Perjalanan GROUP (usia tertanggung maximal 

dibawah 65 tahun). 

 Tour Leader dari Indonesia. 



 
- 05 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour 

 Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat & kondisi di  

atas. Syarat & Kondisi Tour selengkapnya berlaku sesuai dengan yang tertera di dalam brosur program tour /  website 
 

Pembayaran Tour: 

 Deposit sebesar IDR 5.000.000/orang pada saat pendaftaran + Biaya Visa. 

 Paling lambat 21 hari sebelum keberangkatan: pembayaran 100% dari biaya tour 
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