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HARI 01 : MEDAN – KUALA LUMPUR  
Para peserta berkumpul di Bandara Kuala Namu untuk keberangkatan ke Kuala lumpur, setibanya di Kuala lumpur check in hotel. 
 
HARI 02 : KUALA LUMPUR – DANANG – HUE ( MS MM )  
Pagi setelah sarapan pagi transfer ke airport untuk penerbangan ke Danang, setibanya di Danang di jemput guide kami 
dan perjalanan dilanjutkan menuju Hue, setibanya di Hue makan malam dan check in hotel. 
 
HARI 03 : HUE ( MP MS MM ) 
Setelah sarapan pagi di hotel anda ddibawa mengunjungi mengunjungi Royal palace dengan tiga ibu kota didalam 
Capital citadel, Royal Capital dan Forbidden capital. Setelah itu nikmati perjalanan dengan boat mengunjungi 
Perfume river lalu berhenti di Thien Mu Pagoda, pagoda memiliki tujuh lantai dan merupakan yang tertinggi di 
Vietnam, kuil ini sering menjadi subjek sajak rakyat tentang Hue, seperti status ikonik, Makan malam dan Kembali ke 
hotel 
 
HARI 04 : HUE – DANANG – BANA HILS – DANANG ( MP MS MM ) 
Setelah sarapan pagi, dilanjutkan menuju Danang, setibanya mengunjungi Ba Na Hills, 
sebuah stasiun bukit dan resort yang terletak di Gunung Truong Son sebelah barat kota 
Danang. yang diiklankan sebagai "provinsi Dalat dari Danang" oleh otoritas pariwisata 
setempat, didirikan pada tahun 1919 oleh penjajah Prancis. Perjalanan dengan cable 
car  akan memberi Anda kesempatan untuk mengagumi panorama Perbukitan Ba Na, 
aliran mata air, kota Danang, dan pantai Danang dari kabin Anda di ketinggian 1.487 
meter di atas permukaan laut. Selama waktu Anda di gunung, anda dapat mengunjungi 
Fantasy park, Le Jardin bangunan Prancis, Pagoda Linh Ung, Jembatan Emas. Setelah itu dengan cable car turun dan Kembali ke kota Danang. Makan 
malam dan check in hotel. 
 
HARI 05 : DANANG – CAM THANH VILLAGE – HOI AN ANCIENT TOWN - DANANG  ( MP MS MM )  
Pagi ini setelah sarapan pagi dibawa mengunjungi kampung nelayan Cam Thanh, anda dapat merasakan sampan 
tradisional yang berbentuk keranjang mengunjungi rumah penduduk setempat,  setelah itu kunjungi Ancient town 
melihat bangunan tua peninggalan Chinese, Jepang dan Perancis seperti Japanese covered bridge, Phuc Kien 
Assembly,  Fujian Assembly hall dan Tan Ky old house, sepanjang kota tua anda dapat melihat toko – toko penjahit. 
Makan malam dan kembali ke hotel 
 
HARI 06 : DANANG – KUALA LUMPUR  ( MP )  
Setelah sarapan pagi transfer ke airport untuk kembali ke Kuala lumpur, setibanya di Kuala lumpur anda akan check in hotel transit untuk istirahat. 
Setelah itu acara bebas.  
 
HARI 07 : KUALA LUMPUR – MEDAN  
Pagi harinya kembali ke kota Medan 
 
 Minimum 15 pax berangkat 

Biaya tour termasuk : 
1. Akomodasi, menginap di hotel berbintang 4* dengan ketentuan 2(dua) 

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

2. Tiket penerbangan Medan – K.Lumpur - Danang pp 
3. MP – makan pagi, MS = Makan siang MM – Makan malam sesuai acara  
4. Transportasi dan acara tour sesuai jadwal acara tour 
5. Bagasi cabin 7kg per orang 
6. Asuransi perjalanan  
7. Guide Bahasa English 

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. Biaya pengeluaran pribadi seperti telp, mini bar dan lainnya 
4. Tips untuk Guide dan Supir Rp.650.000/ orang ( Compulsory ) 
5. Bagasi KNO KUL 20 kg Rp.165.000  

             KUL DAD 20kg Rp. 265.000 
             DAD KUL 20kg Rp. 480.000  
             KUL KNO 20 kg Rp 195.000  

BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH  

Tanggal 
keberangkatan 

Dewasa  
(Twin / Triple ) 

Anak - anak 
Single Supplement 

Asuransi   
PERJALANAN 

TIPPING 
Half Twin No bed 

1,  21 JUL 2022 11.500 11.500 10.600 3.500 FREE 650 

7H HUE DANANG BANA HILLS HOIAN  


