Konsorsium YOUR HOLIDAY

8D BEST OF VIETNAM + FRENCH VILLAGE
DEP APR – NOV’20 BY SQ
DAY 01 : JAKARTA – SINGAPORE – HANOI
(NO MEALS)
SQ 955 CGK - SIN 09.25 - 12.15
SQ 188 SIN - HAN 15.15 - 17.35
Hari ini para peserta berkumpul di Bandara International Soekarno-Hatta untuk bersama-sama
melakukan penerbangan menuju Ha Noi melalui Singapore. Selamat datang di Vietnam ! Setibanya
Anda akan diantar menuju hotel untuk beristirahat. Bermalam di Ha Noi atau area sekitarnya.
Hotel : Adamas Hotel atau setaraf.
DAY 02 : HANOI – HALONG BAY
(B/L/D)
Setelah santap pagi di hotel, Anda akan di ajak untuk mengunjungi Ho Chi Minh Mausoleum (tutup
setiap hari Senin & Jumat, apabila tutup akan di alihkan ke objek wisata lainnya), House of Stilt yang
merupakan tempat tinggal Ho Chi Minh. Dilanjutkan dengan mengunjungi One Pillar Pagoda dan
Temple of Literature yang merupakan universitas tertua di Vietnam. Anda juga akan diberikan waktu
untuk berbelanja di Dong Xuan Market. Perjalanan Anda dilanjutkan menuju Ha Long Bay yang
diakui UNESCO sebagai salah satu warisan peninggalan dunia. Sepanjang perjalanan Anda akan
disuguhkan pemandangan alam yang mengesankan. Setibanya di Ha Long, Anda akan diantarkan
menuju Ha Long Night Market untuk sejenak berbelanja. Bermalam di Ha Long Bay atau area
sekitarnya.
Hotel : New Star Halong atau setaraf
DAY 03 : HALONG BAY – HANOI
(B/L/-)
HANOI – DANANG BY DOMESTIC FLIGHT
Pagi hari setelah sarapan, Anda akan di antar untuk menyusuri Ha Long Bay menggunakan boat
untuk menikmati keindahan pulau – pulau sekitarnya seperti Stone Dog dan Incense Burner Islet.
Anda juga akan diajak mengunjungi gua Thien Cung Cave dimana Anda dapat melihat ribuan stalaktit
dan stalakmit yang indah dihiasi warna-warni lampu neon. Menikmati santap siang di atas kapal.
Setelah makan siang kembali ke Ha Noi untuk penerbangan menuju Da Nang dengan pesawat
domestik. Bermalam di Da Nang atau area sekitarnya.
Hotel : White Snow Hotel atau setaraf
DAY 04 : DANANG – BANA HILLS – DANANG
(B/L/D)
Pagi ini Anda diantarkan menuju Ba Na Hills, dengan Cable Car yang mendapatkan penghargaan dari
Guiness Book of Record sebagai cable car tertinggi dan terpanjang dari stasiun keberangkatan sampai
tiba. Anda akan diajak mengunjungi taman bunga Le Jardin D'Amour, Debay Wine Cellar ruang
penyimpanan anggur dan Linh Ung Pagoda. Setelah santap siang, dilanjutkan menuju Old Villas of
French kawasan bergaya Perancis yang sangat menarik, Anda juga akan diberikan waktu bebas
bermain di taman indoor Fantasy Park. Tak lupa Anda akan berkesempatan untuk mengunjungi
Golden Bridge yang merupakan jembatan dengan patung tangan raksasa dan melihat Dragon Bridge
jika Anda beruntung, Anda dapat melihat semburan api dari patung naga. Bermalam di Da Nang atau
area sekitarnya.

DAY 05 : DANANG – HOIAN – DANANG BY BUS
(B/L/-)
DANANG – HO CHI MINH BY DOMESTIC FLIGHT
Perjalanan Anda dilanjutkan dengan mengunjungi Da Nang Church, Son Tra Peninsula dan Marble
Mountain yang terdiri dari lima singkapan batu kapur dimana terdapat gua-gua, pagoda maupun
kuil. Dilanjutkan dengan menuju Hoi An untuk mengunjungi Japanese Covered Bridge Pagoda yang
merupakan jembatan pertama yang dibangun pada tahun 1593 untuk menghubungkan kota Hoi An
dengan Chinese Quarter. Setelahnya, Anda akan diantar ke Airport untuk penerbangan domestic
menuju Ho Chi Minh. Setibanya di Ho Chi Minh, Anda akan langsung diantarkan menuju hotel untuk
beristirahat. Bermalam di Ho Chi Minh atau area sekitarnya.
Hotel : Queen Ann Hotel atau setaraf
HARI 6: HO CHI MINH ( B, L, D )
Setelah santap pagi, Anda akan diajak berkeliling kota menuju mengunjungi Reunification Palace
yang merupakan tempat President Vietnam selatan berkerja, dahulunya dikenal sebagai
Independece Palace, Notre Dame Cathedral dan General Post Office bangunan bergaya kolonial
Perancis. Kemudian Anda berkesempatan untuk berbelanja souvenir di Ben Thanh Market. Anda
juga akan diajak untuk menyaksikan Teh Dar Show yang menarik. Bermalam di Ho Chi Minh atau
area sekitarnya. Hotel : Queen Ann Hotel atau setaraf
HARI 7: HO CHI MINH – CU CHI TUNNELS – HO CHI MINH BY BUS ( B, L, D )
Wisata hari ini mengunjungi tempat bersejarah Cu Chi Tunnels yaitu terowongan bawah tanah yang
di buat pada saat perang antara Vietnam dan Amerika. Disini Anda dapat melihat beberapa
peninggalan jebakan perang, ranjau, dan lain - lain. Sore hari Anda akan berkesempatan untuk
berbelanja di Saigon Square dan Hard Rock Cafe. Setelah itu menuju hotel untuk beristirahat.
Bermalam di Ho Chi Minh atau area sekitarnya.
Hotel : Queen Ann Hotel atau setaraf
HARI 8: HO CHI MINH – SINGAPORE | SQ 177 SGN - SIN 12.30 - 15.30
SINGAPORE – JAKARTA | SQ 964 SIN - CGK 17.20 - 18.05
(B)
Hari ini Anda akan diantar menuju bandara untuk penerbangan kembali menuju Tanah Air. Dengan
demikian berakhirlah rangkaian perjalanan Anda, semoga membawa kesan manis bagi Anda. Sampai
jumpa pada acara tour lainnya. Terima kasih.
** Note : acara perjalanan di atas adalah sebagai panduan saja, sehingga urutannya dapat berubah
tergantung keadaan setempat, misalnya keadaan cuaca, lalu lintas & Hari Libur.
** HARGA BERDASARKAN MINIMAL 20 PESERTA DEWASA **
BIAYA & KONDISI
Adult Twin/ Triple
International
Single
Departure
Share
Child Extra Bed Child No Bed
Airline
Supplement
Child Twin Share
Tax
15 Apr

Rp 12.390.000

Rp 11.890.000

Rp 11.390.000 Rp 3.000.000 Rp 2.900.000

08 Jul,14 Aug,
17 Sep,23 Oct,
22 Nov

Rp 12.990.000

Rp 12.490.000

Rp 11.990.000 Rp 3.000.000 Rp 2.900.000

BIAYA TERMASUK :
1. Ticket pesawat udara p.p. kelas ekonomi (non-endorsable, non-refundable & non-reroutable
berdasarkan harga group / promosi).
2. Penginapan di hotel berdasarkan 2 (dua) orang dalam 1 kamar (twin sharing).
3. Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum dalam acara perjalanan. (MP – Makan
Pagi; MS – Makan Siang; MM – Makan Malam).
4. Berat maksimum sebesar 20kg 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.
5. Tour Leader berpengalaman dari Indonesia.
6. Asuransi Perjalanan GROUP (usia tertanggung maksimal 65 tahun).
BIAYA TIDAK TERMASUK :
1. Airport tax International (dapat berubah sewaktu – waktu)
2. Asuransi perjalanan individu
3. Visa Italy
4. Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa, entry permit, dll.
5. Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service, laundry, mini bar, tambahan makanan dan
minuman serta pengeluaran lainnya
6. Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan.
7. Excess baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 20 kg), Biaya bea masuk yang dikenakan
oleh duane di Jakarta maupun di negara yang dikunjungi.
8. Biaya Single Supplement.
9. Tips untuk Lokal Guide, Tour Leader, Pengemudi (di bayarkan pada saat tour berlangsung ke Tour
Leader)
- LOCAL GUIDE : USD 2/PAX/DAY
- DRIVER : USD 1/PAX/DAY
- TOUR LEADER : USD 2/PAX/DAY
10.
PPN 1%
TERM & CONDITION
1. HARGA BERDASARAKAN MINIMAL 20 PESERTA DEWASA + 01 TOUR LEADER
2. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per peserta
IDR 10.000.000 + Biaya Visa (jika ada).
3. Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat berubah
sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan.
4. 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.
5. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang tercantum di
bagian harga tersebut di atas.
6. 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.

7. Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, gangguan,
keterlambatan sarana angkutan/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.
8. Pelunasan biaya tour paling lambat 24 hari sebelum tanggal keberangkatan.
9. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
10. Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan
dikenakan biaya pembatalan, sbb :
a. setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable)
b. 33 - 18 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50 % dari biaya tour
c. 17 - 09 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour
d. 08 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour
11. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan
menerima syarat & kondisi di atas.

