HANOI SIC 3D/2N
(PERIODE OCT - DEC)

Hari 1 : JAKARTA  HANOI (xxx/xxx/xxx)
Hari ini berkumpul di Bandara Soekarno Hatta International Airport untuk penerbangan menuju Hanoi. Setibanya di Hanoi,
Anda akan diberikan waktu bebas sampai pada saatnya anda diantar menuju hotel untuk beristirahat.
Akomodasi : Thang Long Espana/setaraf
Hari 2 : HANOI (MP/xxx/xxx)

BY BUS

Setelah santap pagi, Anda akan diberikan waktu bebas. Perjalanan dilanjutkan menuju hotel untuk bermalam.
Akomodasi : Thang Long Espana/setaraf
Hari 3 : HANOI  JAKARTA (MP/xxx/xxx)
BY BUS
Pagi ini anda diberikan waktu luang sampai pada saatnya anda diantar menuju airport untuk penerbangan kembali ke tanah
air. Dengan demikian berakhirlah perjalanan Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama SHILLA TOUR dan sampai
jumpa pada acara tour kami lainnya.
Akomodasi : Thang Long Espana/setaraf

BIAYA TOUR ( per orang dalam IDR) :

All Rates Are Next In USD
( Valid from Oct - Dec 2018 )

Hotel Category
USD/PAX

SGL UP

Extension Night
USD/Room/Night

Thang Long Espana

IDR 1.899.000*

IDR 899.000*

IDR 899.000*

Thang Long Opera

IDR 2.299.000*

IDR 1.299.000*

IDR 1.299.000*

Apricot

IDR 4.099.000*

IDR 2.999.000*

IDR 2.999.000*

**Harga tidak mengikat, sewaktu – waktu dapat berubah, mengikuti kurs yang berlaku pada saat pelunasan.
**Tgl keberangkatan, jadwal penerbangan, harga dan acara perjalanan sewaktu-waktu dapat berubah, sesuai situasi dan kondisi di
lapangan.

OPTIONAL TOUR :
HOA LU - TAM COC (SIC TOUR)

PRICE : IDR 800.000/PAX
Transfer dari Ha Noi ke Hoa Lu (kurang lebih 2,5 jam). Anda akan mengunjungi ibukota bersejarah Viet Nam dan kuil-kuil kuno yang
terkenal di Dinasti Le dan Dinh. Siklus selama satu jam di jalan-jalan sepi indah melalui desa-desa, sawah, sungai dan singkapan batuan ke
Tam Coc untuk makan siang. Bersepeda di jalan pedesaan membawa Anda ke Sunny Wharf, dermaga kecil, untuk perjalanan perahu di
jantung "Inland Ha Long Bay". Nikmati keindahan formasi karst saat Anda melewati pangkalan dan barisannya ke salah satu dari banyak
gua yang diukir di batu kapur. Berhentilah sejenak di dekat perahu dan kembali ke dermaga. Siklus kembali ke desa Tam Coc. Kembalilah ke
Ha Noi.
Include : A/C Transport, perjalanan perahu, biaya masuk, makan siang, dan pemandu berbahasa Inggris.
Exclude: Asuransi Perjalanan, Minuman, biaya lainnya tidak disebutkan dalam layanan inklusif
BAI DINH PAGODA - TRANGAN (SIC TOUR)
PRICE : IDR 850.000/PAX
Setelah sarapan, transfer ke provinsi NinhBinh, naik mobil listrik dan kunjungi Bai Dinh Pagoda, setelah makan siang, ikuti perjalanan
sampan di sepanjang sungai untuk berkunjung ke Trang An - Kompleks Pariwisata di provinsi utara Ninh Binh secara resmi termasuk dalam
daftar warisan dunia pada 23 Juni oleh Komite Warisan Dunia UNESCO. Obyek wisata eko yang terletak di Timur Ninh Binh, dengan luas
2000 ha, Ini termasuk 47 sisa-sisa sejarah dengan banyak hal misterius, dengan pegunungan kapur, lembah dan sistem sungai bawah tanah.
Naik perahu untuk mengunjungi kompleks gua: Sang Cave, Toi Cave, Ba Giot Cave, Nau Ruou dalam misteri dan keliaran, melihat
pemandangan gunung dan sungai Ha Long di daratan Ninh Binh. Akhir hari, kembali ke Hanoi. Tur berakhir.
Include : A/C Transport, perjalanan perahu, biaya masuk, mobil listrik, makan siang, dan pemandu berbahasa Inggris.
Exclude: Asuransi Perjalanan, Minuman, biaya lainnya tidak disebutkan dalam layanan inklusif
HALONG BAY (SIC TOUR)
PRICE : IDR 945.000/PAX
Setelah sarapan pagi, perjalanan dilanjutkan munuju Halong, sebuah situs Warisan Dunia UNESCO. Ini akan menjadi kesempatan pertama
Anda untuk melihat beberapa daerah pedesaan di Vietnam. Perjalanan melewati delta Sungai Merah, jadi kita akan memiliki banyak
kesempatan untuk mengambil foto para petani Vietnam yang menanam sawah hijau yang luas. Kedatangan Halong, ambil Cruise untuk
mengunjungi Teluk Warisan Dunia Halong Vietnam sekitar 4 jam, perahu kami akan membawa kita untuk mengunjungi Paradise Grotto,
Kissing Chicken Rock, Fisherman Village, makan siang akan disajikan di kapal dengan makanan laut segar Halong, menikmati Kopi
Tradisional Vietnam. Check out Cruise, transfer kembali ke Hanoi. bermalam di Hanoi.
Include : A/C Transport, perjalanan perahu, biaya masuk, makan siang, dan pemandu berbahasa Inggris.
Exclude: Asuransi Perjalanan, Minuman, biaya lainnya tidak disebutkan dalam layanan inklusif.
PERFUME PAGODA (SIC TOUR)

PRICE : IDR 755.000/PAX
Sekitar pukul 08:00 - 08:30 tour guide & sopir kami akan menjemput Anda di hotel di Hanoi Old Quarter, Kemudian mengambil 2 jam
perjalanan. Kemudian perjalanan dilanjutkan menggunakan perahu dayung untuk pergi mengunjungi tanah itu di aliran Yen "waktu
romantis" sekitar 1 jam ke pelabuhan Thien Tru. Maka Anda akan menikmati waktu untuk trekking naik dan turun mengunjungi gua utama
yang sangat bagus, langkah demi langkah Anda akan tiba di Huong Tich Cave di puncak gunung. Untuk melihat padi yang berwarna
Golden-Silver. Makan siang di restoran lokal di bawah gunung. Setelah makan siang, Anda akan melihat Heaven Kitchen Pagoda dan
melihat arsitektur kuno Buddhisme di Le Dynasty. Kemudian Anda akan kembali dengan perahu dayung dan dilanjutkan menuju ke Hanoi
sekitar pukul 18:00.
Include : A/C Transport, perjalanan perahu, biaya masuk, makan siang, dan pemandu berbahasa Inggris.
Exclude: Asuransi Perjalanan, Minuman, biaya lainnya tidak disebutkan dalam layanan inklusif, kereta gantung.
HANOI CITY TOUR (SIC TOUR)
PRICE : IDR 750.000/PAX
Sekitar pukul 08:00 - 08:30 pagi, Anda akan dijemput guide dan supir, kemudian anda akan diajak mengunjungi Ho Chi Minh Mausoleum
untuk menjelajahi aspek arsitektur dan sejarah dari tempat peristirahatan terakhir Paman Ho. Tepat di sebelah rumah Ho Chi Minh di
jalanan Kota Ho Chi Minh adalah One Pillar Pagoda yang didirikan oleh Raja Ly Thai To pada tahun 1049. Struktur ini telah menjadi simbol
penting bagi masyarakat Hanoi. Perjalanan dilanjutkan menuju Quan Thanh Temple (Tao - berasal dari Dinasti Ly) dan Tran Quoc
Buddhist Pagoda di danau barat (Salah satu pagoda tertua di Vietnam). Kemudian mengunjungi Bat Trang pottery village (Apply on
Mon, Wed & Fri). Makan siang di restoran lokal, setelah makan siang perjalanan dilanjutkan untuk mengunjungi Ethnology Museum
(Terapkan pada Sun, Tue, Thu & Sat), The Literature Temple dan Quoc Tu Giam. Anda juga akan melihat universitas pertama di Vietnam,
yang dibangun pada tahun 1070. Taman dan arsitekturnya yang terawat baik akan menawarkan pandangan santai ke masa lalu Vietnam.
Kami akan membawa Anda melewati Danau Hoan Kiem untuk melihat perairan yang damai, dan keindahan Ngoc Son Temple. Untuk

bagian terakhir dari tur kami Anda akan melakukan perjalanan melalui Old Quarter Hanoi, di mana Anda akan memiliki kesempatan untuk
berbelanja dan eksplorasi. Tur berakhir sekitar 16.00
Include : A/C Transport, biaya masuk, makan siang, dan pemandu berbahasa Inggris.
Exclude: Asuransi Perjalanan, Minuman, biaya lainnya tidak disebutkan dalam layanan inklusif.

**Catatan :
ACARA PERJALANAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN LEBIH LANJUT
BIAYA TERMASUK :




Penginapan 2 Malam di Hotel Standard Internasional *3|*4|*5/Setaraf.
Penjemputan dan pengantaran airport-hotel-airport di kota yang dikunjungi di luar negeri
Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum dalam acara perjalanan.
(MP – Makan Pagi; MS – Makan Siang; MM – Makan Malam)

BIAYA TIDAK TERMASUK :
















Optional Tour.
Tiket pesawat Jakarta - Hanoi - Jakarta.
Airport Taxes.
Tips untuk Pengemudi IDR 50.000/pax & Tour Guide IDR 50.000/pax.
Bagasi 30 Kg.
Biaya tambahan hotel di : Tahun Baru China, Gala Dinner X’Mas (24,25 Dec) & New Year 31 Dec, Extend malam.
Tour Leader berpengalaman dari Shilla Tour.
Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa, entry permit, dll.
Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service, laundry, mini bar, tambahan makanan dan minuman serta pengeluaran lainnya.
Asuransi Perjalanan.
Excess Baggage (Biaya kelebihan barang bawaan di atas 20 kg), Biaya Bea masuk yang dikenakan oleh duane di Jakarta maupun di
Negara yang dikunjungi.
Biaya Single Supplement.
Tips untuk Pelayan restoran, dan Porter (jika ada) di Hotel dan Bandara.
Permintaan guide bahasa lain IDR 1.100.000/grup/hari
Traveling bag bagi setiap peserta.

TERM & CONDITION :











Harga ini hanya berlaku sejak October - Desember 2018
Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan
disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan.
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
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.
Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.
Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan, sbb :
◦ setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable)
◦ 21 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 20% dari biaya tour (GIT)
◦ 10 - 20 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tour (FIT/GIT)
◦ 7 - 10 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 85% dari biaya tour (FIT/GIT)
◦ 07 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.

