4D/3N BEST DEAL VIETNAM DELIGHT
( HANOI – HALONG BAY )
HIGHLIGHT :
- 3 Star Hotel Accomodation
- Bonus Asuransi Perjalanan

- Hanoi Old Quarter
- Full board meals

TANGGAL KEBERANGKATAN 2019 : JAN 10, 17, 24, 31 // FEB 7, 14, 21, 28 //
MAR 7, 14, 21, 28 // APR 4, 11, 18, 25
Hari 01 : JAKARTA  HO CHI MINH
HO CHI MINH  HANOI
Hari ini Anda berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta untuk bersama-sama memulai perjalanan dengan penerbangan
menuju Hanoi, melalui Ho Chi Minh. Setibanya di Hanoi, Anda dijemput dan diantar menuju hotel untuk beristirahat.
Hari 02 : HANOI – HALONG BAY
Setelah makan pagi, Anda diajak tour mengunjungi / melewati HO CHI MINH MAUSOLEUM, HO CHI MINH HOUSE ON
STILT, ONE PILLAR PAGODA di tengah kolam teratai, kemudian mengunjungi TEMPLE OF LITERATURE yang merupakan
perguruan tinggi pertama di Vietnam. Anda juga berkesempatan melihat NGOC SON TEMPLE dan RESTORED SWORD LAKE
yang terletak di tengah kota Hanoi. Perjalanan dilanjutkan menuju HA LONG BAY, salah satu kekayaan alam terkenal di
Vietnam yang diakui UNESCO sebagai peninggalan dunia. (MP,MS,MM)
Hari 03 : HALONG – HANOI
Pagi hari Anda diajak untuk menaiki CRUISE di Ha Long Bay melintasi ribuan pulau kapur, mengunjungi THIEN CUNG CAVE,
dan melewati desa nelayan. Setelah makan siang diatas kapal, Anda diantar kembali menuju Hanoi. Acara bebas untuk
berbelanja di HANOI OLD QUARTER (MP,MS,MM)
Hari 04 : HANOI  HO CHI MINH
HO CHI MINH  JAKARTA
Setelah makan pagi, Anda diantar ke airport untuk penerbangan kembali ke Tanah Air. Terima kasih atas keikutsertaan
Anda bersama Rotama Tour, sampai jumpa di acara tur kami berikutnya. (MP)
**NOTE : Susunan acara, tanggal keberangkatan dan flight detail dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
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Note : ** Harga di atas dapat berubah sewaktu-waktu atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika ada
perubahan harga dari airlines, hotel, fluktuasi mata uang asing dan lain-lain.
** Proses visa tidak termasuk apabila ada hari libur Nasional Indonesia atau hari libur kedutaan.
** Asuransi perjalanan diatas tidak berlaku untuk tamu berumur ≥ 70 tahun.

HARGA TERMASUK :
1. Tiket international CGK-HAN-CGK dengan Vietnam
Airlines, Economy Class, Non – Endorsable, Non Refundable, Non - Reroutable sesuai ketentuan group
2. Airport tax International & fuel surcharge (dapat berubah)
3. Akomodasi di hotel dengan ketentuan satu kamar berdua
atau bertiga
4. Acara tour, makan dan transportasi sesuai dengan yang
disebutkan di atas
5. Bagasi cuma – cuma 20 kg per orang
6. Tour Leader berpengalaman dari Rotama Tour
7. Souvenir dari Rotama Tour
8. Asuransi perjalanan group

HARGA TIDAK TERMASUK :
1. PPN 1%
2. Biaya pembuatan dokumen perjalanan seperti paspor, visa,
dan lain-lain
3. Tips untuk Tour Leader IDR 120.000/pax (dibayarkan di
Jakarta), untuk guide setempat dan supir USD 12/Pax
4. Biaya keperluan pribadi seperti laundry, telepon
International, room service, mini bar, tambahan makanan
dan minuman, optional tour, porter di hotel & bandara
5. Biaya kelebihan bagasi dan bea cukai di bandara Jakarta
maupun di negara yang dikunjungi
6. Biaya Single Supplement bagi Peserta yang menempati 1
kamar sendiri

SYARAT & KONDISI :
1. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum 20 peserta. Jika kurang dari minimum peserta,
Rotama Tour berhak melakukan penyesuaian harga tour.
2. Pendaftaran harus disertai dengan uang muka sebesar IDR 5.000.000 (low season) dan 25% dari biaya tour (peak
season), NON REFUNDABLE (tidak dapat dikembalikan). Pendaftaran yang dilakukan dalam waktu 30 hari sebelum
tanggal keberangkatan akan dikenakan uang muka sebesar 50% dari total biaya tour (berlaku untuk low & peak season).
3. Pendaftaran tanpa disertai deposit bersifat tidak mengikat dan dapat dibatalkan tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu kepada Peserta.
4. Pelunasan harus dilakukan selambatnya 14 hari sebelum tanggal keberangkatan (low season) dan 21 hari sebelum
tanggal keberangkatan (peak season).
5. Pendaftaran yang dilakukan kurang dari 15 hari sebelum tanggal keberangkatan harus langsung dibayar lunas.
6. Deviasi dapat dilakukan apabila jumlah Peserta yang berangkat dan yang pulang telah memenuhi kuota dari
ketentuan maskapai penerbangan. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
7. Apabila peserta terlambat memberikan persyaratan visa dari batas waktu yang telah di tentukan Rotama Tour dan
mengakibatkan Peserta tidak dapat berangkat tepat pada waktunya karena permohonan visa nya masih di proses oleh
Kedutaan dan atau visa ditolak oleh pihak kedutaan bersangkutan maka biaya pembuatan visa dan pembatalan tour
tetap harus dibayarkan. Biaya pembatalan tour berlaku sesuai dengan ketentuan di bawah ini (syarat & kondisi no. 8).
8. Oleh karena administrasi segera dilaksanakan setelah pendaftaran, maka biaya pembatalan akan dikenakan apabila
peserta tour mengganti tanggal, pindah ke jenis tour yang lain, visa ditolak atau membatalkan sama sekali, sebagai
berikut :

30 – 15 hari kerja sebelum tanggal keberangkatan
: 50% dari total biaya tour

14 – 8 hari kerja sebelum tanggal keberangkatan
: 75 % dari total biaya tour

7 – hari H
: 100% dari total biaya tour
* (Khusus untuk HIGH/PEAK SEASON biaya pembatalan disesuaikan dengan ketentuan dari hotel dan perusahaan
penerbangan).
9. Pihak Rotama Tour berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan harga tour, airport tax,
dll) kepada calon Peserta tour.
10. Apabila terjadi force majeur karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain, Rotama Tour tidak
bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atas service yang sudah dibayarkan dan tidak digunakan dan biaya tour
tidak termasuk biaya pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh force majeur.
11. Dengan membayar uang muka pendaftaran, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat & kondisi di atas.
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