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HARI 01 : MEDAN - SAIGON ( MM ) 
Peserta berkumpul di Bandara Kualanamu untuk keberangkatan ke kota Saigon ( Hochiminh ), setibanya anda dibawa Makan malam di 
restoran setelah itu check in hotel. 
 
HARI 02 : SAIGON – CITY TOUR ( MP MS ) 
Setelah sarapan pagi di hotel rombongan akan dibawa mengunjungi Reunification  palace yang 
merupakan tempat kerja presiden Vietnam yang dikenal sebagai istana kemerdekaan, War 
reminants museum, lalu photo stop Notre Dame Catheral – sebuah gereja yang dibangun di tengah 
kota HoChiMinh yang dibangun antara tahun 1863 &  1880 serta memiliki 2 Bell tower, Central Post 
office dengan bangunan yang cantik, Emperor jade pagoda dikenal juga dengan Tortoise pagoda, 
makan siang anda akan diajak menikmati menu favorit di Vietnam Pho dan Lumpia. Lalu shopping di 
Vincom center Dong Khoi, Saigon square dan terakhir ke pasar Ben Thanh market. Kembali ke hotel 
 
HARI 03 : SAIGON ( MP MS MM ) 
Setelah sarapan pagi anda hari ini akan dibawa berkeliling kota Saigon sambil menikmati makanan 
lokal di Vietnam dimulai dengan mengunjungi pasar tradisional Tan Dinh, lalu photo stop di Gereja 
pink, lalu dibawa menikmati jajanan snack lokal, Siangnya dibawa makan siang  Bun Bo Hue, lalu ke 
tempat nongkrong orang lokal sambil bersantai menikmati kopi Vietnam Ca Phe Sua Da sampai 
waktu sore kunjungi tempat yang lagi viral di Vietnam dan nikmati seafood & beer Vietnam. 
 
HARI 04 : SAIGON – FREE PROGRAM ( MP ) 
Setelah sarapan pagi di hotel acara bebas untuk anda berkeliling kota Hochiminh, yang terkenal kota kuliner dan belanja atau dapat 
mengikuti tour tambahan ke  
MEKONG DELTA termasuk makan siang USD.32 /orang ( minimum 10 orang berangkat ) 

 Vietnam rice basket dari Mekong delta, Tour akan di mulai mengunjungi Vinh Trang pagoda, Makan siang anda akan 
disediakan di restoran setempat. lalu dengan kapal berlayar di Sungai Mekong, lalu tiba di pulau Thoi son dan mengunjungi 
desa tradisional,disini anda dapat menikmati Buah-buahan lokal diiringi music tradisional Vietnam, dan melihat kerajinan 
tangan, pabrik permen kelapa serta peternakan lebah. Lalu dengan sampan tradisional keluar dari desa menuju kembali ke 
kapal, setibanya di Pelabuhan transfer kembali ke Saigon. 

 
HARI 05 : SAIGON – MEDAN ( MP ) 
Setelah sarapan pagi transfer ke airport untuk penerbangan kembali ke Medan. Sampai jumpa di tour berikutnya. 

Biaya tour termasuk : 
1. Akomodasi, menginap di hotel berbintang 3* dengan 

ketentuan 2(dua) orang dalam satu kamar ( twin sharing). 
Jika menginginkan satu kamar sendiri akan dikenakan 
tambahan ( Single Supplement ). 

2. Tiket pesawat charter Medan – Saigon – Medan 
3. Bagasi cabin 7 kg per orang  
4. MP – makan pagi, MS = Makan siang MM – Makan malam  
5. Transportasi dan acara tour sesuai jadwal acara tour 
6. Guide  

Biaya tour tidak termasuk : 
1. Tour tambahan (optional) yang mungkin diadakan selama 

perjalanan 
2. Biaya single supplement bagi peserta yang menempati 1 

kamar sendiri. 
3. Guide dan Driver tips 
4. Keperluan pribadi lainnya 
5. Asuransi perjalanan 
6. Bagasi 20 kg Rp 350.000 MEDAN - SAIGON 

                       Rp 350.000 SAIGON - MEDAN 

Minimum 15 orang berangkat BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH  

Tanggal 
keberangkatan 

Dewasa (Twin / Triple ) 
Anak - anak 

Single Supplement TIPPING 
TWIN X Bed 

08 FEB, 08 MAR, 
20 MAR 

7.000.000 7.000.000 6.400.000 1.600 580 

5H HOCHIMINH FOOD TOUR 


