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PELUNASAN BIAYA TUR PALING LAMBAT 30 HARI SEBELUM TANGGAL KEBERANGKATAN 

HARGA TUR TERMASUK : 
 Tiket pesawat udara P/P kelas ekonomi 
group (non-endorse / refund / reroute), 
airport tax & fuel surcharge. 

 Penginapan di hotel, transportasi, acara tur, 
dan pengaturan makan sesuai yang 
tercantum dalam program perjalanan, tip 
supir & guide lokal. 

 Allowance bagasi dan hand carry sesuai 
ketentuan maskapai penerbangan yang 
digunakan. 

 Tour leader dari Icon Holiday. 

HARGA TUR TIDAK TERMASUK : 
 Biaya paspor, visa, entry / exit permit, dan 
lain sebagainya; asuransi perjalanan, 
excess baggage dan bea masuk yang 
dikenakan oleh duane. 
 Jasa porter, biaya kelebihan jam 
operasional supir bus/ guide lokal, parkir. 
 Pengeluaran pribadi seperti: laundry, 
telepon, room service, mini bar, extra 
order/ perubahan menu di restoran, air 
minum selama tur di bus, hotel dan 
sebagian restoran (akan disebutkan). 
 Tour tambahan yang mungkin diadakan 
selama perjalanan (BUKAN TANGGUNG 
JAWAB ICON HOLIDAY). 

 Biaya keterlambatan / perubahan / 
pembatalan / penambahan jadwal tur / 
hotel / restoran dan sebagainya akibat 
airlines / hotel / keterlambatan oleh tamu 
/ force majeur / dan lain-lain. 

CATATAN : 
- Group seat biasanya di belakang 
- Setiap deviasi dikenakan biaya / penalty / 

tambahan airport tax jika ada 

 

 
 

Icon Ref: 
20 04 11 04H Vietnam MI-XS 

Harga/orang/1 kamar min. 02 dewasa. 
HARGA TUR DAPAT BERUBAH AKIBAT: 
kenaikan mata uang, surcharge hotel, flight 
/ fuel surcharge, dan sebagainya. 
Dewasa Rp    10.500.000     
Anak No Bed (2-11 tahun) Rp      9.000.000     
Anak Xtra Bed (2-11 tahun) Rp       9.800.000  
Anak TwShare (2-11 tahun) Rp     10.000.000  
Single Supp Rp       1.500.000 
Visa  - 
Travel Ins Rp    75.000 

Pendaftaran tur: WAJIB LUNAS (tidak bisa 
dikembalikan) panjar Rp 5.000.000/orang + 
lunas biaya visa dan asuransi (jika ada). 

HOTEL : 4 Lokal 

CUACA : 24˚C s/d 30˚C  

MAKANAN : Vietnamese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 HARI VIETNAM (MI) 
Danang/Hoi An 

 

 Hari 1 (Sab, 11 Apr 20) MEDAN  SINGAPURA  DANANG (D) 
MI233 KNO - SIN Jam 08:45-11:05 | MI640 SIN - DAD  Jam 14:00-15:45 
Pagi ini peserta tour berkumpul di KNIA untuk penerbangan ke Vietnam via transit Singapura. 
Setibanya di Danang, berbelanja di Han Market. Makan malam di local restoran. Kemudian 
check in hotel dan beristirahat. 
 

 Hari 2 (Min, 12 Apr 20) DANANG – MARBLE MOUNTAIN – HOI AN (B/L/D) 
Pagi ini dengan bus menuju Gunung Marble, dimana peserta dapat melihat pemandangan kota 
Danang dari ketinggian dan melihat patung Buddha. Kemudian dengan bus ke kota kuno Hoi 
An, tur jalan kaki melihat Family Chapel yang dibangun oleh pedagang terkemuka atau keluarga 
resmi sebagai tempat pemujaan leluhur, pagoda style China atau melewati Assembly Hall: 
Japanese Covered Bridge Pagoda yang merupakan jembatan pertama di kota yang dibangun 
1593 oleh komunitas Jepang untuk menguhubungkan kota Hoi An ke Chinese Quarter yang 
terpisah oleh sungai, juga melihat Kuil Fukien Association, Museum Keramik dan Kuil Chua Ong. 
 
 Hari 3 (Sen, 13 Apr 20) HOI AN – BA NA HILL – DANANG (B/L/D) 
Pagi ini menuju Stasiun kereta kabel, diatur menggunakan kereta gantung dengan jalur 
terpanjang di dunia menuju Bukit Ba Na. Setibanya, berfoto di Le Jardin D’Amour;  taman 
cinta  di Ba Na Hills, Gudang penyimpanan anggur kuno Debay (jika ingin mencicipi anggur 
dengan biaya sendiri), menjelajahi French Villas; desa kecil bertema Prancis, serta melihat  
Pagoda Linh Ung dengan patung Buddha setinggi 27m. Selanjutnya diatur dengan kereta 
gantung ke puncak Ba Na, bermain di Fantasy Park; taman bermain indoor ketiga terbesar 
di dunia (beberapa mainan gratis sesuai peraturan Ba Na Hills). Setelah makan siang di 
restoran, perjalanan di lanjutkan ke Puncak Gunung Chua dan menyusuri Jembatan Emas 
yang ditopang oleh 2 tangan raksasa. Kemudian kembali ke Danang untuk bermalam 
 
 Hari 4 (Sel, 14 Apr 20) DANANG  SINGAPURA  MEDAN (B) 
MI631 DAD - SIN Jam 11:35-15:20 | MI238 SIN - KNO Jam 19.00-19.20 
Setelah sarapan pagi dan proses check out selesai, rombongan ditransfer ke airport untuk 
penerbangan ke Medan via transit Singapura.  
 

>>>Bon Voyage<<< 
 

http://www.icon-holiday.co.id/

