
 

 

 

 
(Hanoi, Halong, Ho Chi Minh) 

TANGGAL KEBERANGKATAN 2017: JUL 11, 25 / AUG 01, 15, 29 / SEP 05, 19 / OCT 03, 24 / NOV 
07, 20 / DEC 05 

 
   
 

 
 
 

 
 

HARI 01 : JAKARTA-HO CHI MINH-HANOI                                

Berkumpul di Bandara Soekarno–Hatta untuk memulai perjalanan 
menuju Hanoi. Setibanya Anda akan diantar menuju hotel untuk 
proses check in dan beristirahat.                  
Hotel : Delight Hanoi / setaraf (3*) 

 

HARI 02 : HANOI – HALONG                                                      
Setelah santap pagi, Anda akan diantar untuk melewati / 
mengunjungi HO CHI MINH MAUSOLEUM (kecuali hari Senin dan 
Jumat), ONE PILLAR PAGODA, TEMPLE OF LITERATURE, 
HOAN KIEM LAKE , dan NGOC SON TEMPLE. Kemudian Anda 
akan diantar menuju ke Halong. (MP/MS/MM) 
Hotel : Van Hai Halong / setaraf (3*) 

 

HARI 03 : HALONG – HANOI                                                       

Acara Tour hari ini dilanjutkan dengan mengelilingi HALONG BAY  
yang berarti Naga turun ke teluk, yang dikelilingi diantara 3000 
pulau batu2 kapur yang spektakuler dengan menggunakan cruise. 

Kemudian mengunjungi THIEN CUNG CAVE. Kemudian Anda 
akan diantar kembali ke Hanoi dan beristirahat. (MP/MS/MM) 
Hotel : Delight Hanoi / setaraf (3*) 

 

HARI 04 : HANOI – NINH BINH - HANOI                                                         

Setelah santap pagi, Anda akan diantar Ninh Binh dan akan diajak 
mengunjungi VAN LONG SWAMP yang merupakan tempat 
pembuatan film “Kong Skull Island”, TRANG AN LANDSCAPE 
COMPLEX yang diakui sebagai warisan alam dan budaya 
campuran, dan menikmati tour LOCAL SAMPAN untuk melihat 
pemandangan misterius dan menakjubkan. Kemudian Anda akan 
diantar kembali ke Hanoi untuk bermalam. (MP/MS/MM) 
Hotel : Delight Hanoi / setaraf (3*) 

 

HARI 05 : HANOI – JAKARTA                                                                                                                                        

Hari ini Anda akan diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke 
tanah air yang juga merupakan akhir dari acara perjalanan yang 
menyenangkan bersama Anda sekeluarga. (MP) 

 1 USD = IDR 13.500 

Harga Tour Perorang (dalam IDR) - Termasuk PPN 1%   
Minimal keberangkatan 20 dewasa 

Dewasa 
Twin / Triple 

Anak (02 – 11 tahun) Apt Tax & 
Flight Ins 

Sgl Supp 
Twin Share Extra Bed No Bed 

VIETNAM AIRLINES / 
JUL – DEC 2017 

8.400.000 8.400.000 8.100.000 7.500.000 TERMASUK 
(IDR 1.100.000) 

1.400.000 

Penjelasan Mengenai tabel : 
(1) APO TAX/FUEL/WAR INS dapat berubah sewaktu-waktu jika ada regulasi / ketentuan dari pemerintah / maskapai penerbangan /pihak asuransi 
mengenai perubahan harga yang berkaitan dengan APO TAX/FUEL/WAR INS. 
(2) Tipping hanya untuk tour leader USD 2/orang/hari dan guide&driver USD 5/orang/hari. 
(3) HARGA TOUR BERDASARKAN KURS 13.500 DAN BENAR SAAT PRODUCT INI DIKELUARKAN.  

 

Biaya Tour Termasuk : 
- PPN 1 % 

- Tax International VN: IDR 1.100.000 

- Tiket penerbangan Internasional dengan VN : CGK-x/SGN-HAN / 
HAN - x/SGN-CGK dengan kelas ekonomi, non-refundable, non-
reroute, non-endorsable dan masa berlaku 1 bulan dari tanggal 
keberangkatan. 

- Program /acara tour dan Makan Pagi /Siang/Malam sesuai yang 
tercantum di brosur. 
- Akomodasi hotel bintang 3*. 
- Tour Leader & Tas wisata (Duffle bag) dari SMAILING TOUR 
- Asuransi Perjalanan dengan ACE INA INSURANCE INDONESIA  
 

Biaya Tour Belum Termasuk : 

- Dokumen perjalanan, seperti : visa & paspor. 
- Tip Tour Leader, local guide, supir dan porter hotel (lihat 
keterangan di atas) 

- Pengeluaran pribadi: mini bar, laundry, telepon, dll. 
- Semua hal yang tidak tercantum di atas 
 

Ketentuan mengenai Biaya & Pelaksanaan Tour : 

- Biaya tour dapat berubah sewaktu – waktu disesuaikan dengan 

regulasi pemerintah/ maskapai penerbangan/ jasa penyedia hotel / 
kedutaan besar / jasa penyedia lainnya 
sehubungan dengan adanya perubahan pada harga tiket/ airport tax/ 

fuel surcharge/ war insurance/ hotel/ tipping/ biaya pengurusan visa, 
dsb. 

- Jadwal perjalanan juga dapat berubah sewaktu – waktu disebabkan 

situasi dan kondisi yang terjadi pada saat akan / sedang 
berlangsungnya tour dan keputusan perubahanjadwal ditentukan 
berdasarkan pertimbangan atas aspek keamanan, keselamatan dan 
kenyamanan para peserta selama pelaksanaan tour. 
 

Pembayaran Tour : 
- Deposit sebesar IDR 3.000.000/orang pada saat pendaftaran 
- Paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan : pembayaran 50% 
dari biaya tour 

- Paling lambat 14 hari sebelum keberangkatan : pembayaran 100% 
dari biaya tour 

 

Penalti Pembatalan Tour : 
-Deposit : non refundable / tidak dapat dikembalikan 
-30 – 20 hari sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour 
-19 – 10 hari sebelum tanggal keberangkatan: 70% dari biaya tour 
-09 – 0 hari sebelum tanggal keberangkatan: 100% dari biaya tour 

 
RM 15052017 

 
 

HIGHLIGHT: *One Pillar Pagoda *Halong Bay *Van Long 
Swamp *Trang An Landscape Complex 

 

BONUS: *Topi Kolonial Vietnam *Asuransi Perjalanan 
 

 
 
*  

 

Harga All in: 
IDR 

8.400.000 
Termasuk Apt Tax Intl, 
JKT & Fuel Surcharge 


