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Rincian Perjalanan
Day 1: Jakarta - Saigon (D)
Hari ini berkumpul di bandara internasional Soekarno Hatta untuk melakukan penerbangan menuju Ho Chi Minh City, Vietnam.
Setibanya di Airport Tan Son Nhat, Anda diantar ke hotel untuk check in dan setelah itu makan malam di restoran lokal.

Day 2: Saigon City Tour (B, L, D)
Setelah makan pagi di hotel, hari ini tour dimulai dengan menuju Cu Chi Tunnel, yaitu terowongan sepanjang 200km yang dibangun
pada masa perang Vietnam yang menghubungan Cu Chi dan Ho Chi Minh. Setelah itu, Anda akan menikmati makan siang khas
Vietnam. Perjalanan dilanjutkan menuju Reunification Palace, Notre Dame, Cathedral, Post Office, Ben Thanh Market and War
Museum. Kembali ke hotel untuk beristirahat.

Day 3: Ho Chi Minh City Tour (B, L, D)
Setelah makan pagi di hotel, Anda memulai tour ke salah satu kota di Vietnam yaitu kota My Tho untuk menyusuri sungai Mekong

Delta yang sangat terkenal di Vietnam. Setelah itu, mengunjungi Vinh Trang Pagoda yaitu sebuah kuil Buddha yang indah berlokasi
dekat dengan My Tho. Makan siang dan malam di restoran lokal. Kembali ke hotel.

Day 4: Saigon– Jakarta (B)

Setelah makan pagi dan check out hotel, Anda diberikan waktu bebas sampai tiba waktunya diantar ke airport untuk
melakukan penerbangan kembali ke Jakarta. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di program GoGoo Tour
lainnya.

Syarat dan ketentuan
HOTEL
La Felix / Queen Ann

HARGA SUDAH TERMASUK
- Tiket pesawat kelas Ekonomi pp. Non endors, Non reroute, Non refund (Vietnam Airlines)
- Bagasi sesuai ketentuan penerbangan
- 3 malam menginap di hotel di Saigon + makan pagi
- Makan pagi, siang dan malam sesuai jadwal acara
- Perjalanan wisata sesuai dengan itinerary
- Akomodasi bus full AC
- Guide berbahasa Indonesia
- Tour Leader dari GoGoo
- Tipping
- Travel bag

HARGA TIDAK TERMASUK
- Pengeluaran Pribadi, misalnya biaya telepon, makanan dan minuman di luar acara, dll
- Soft Drink selama makan
- Asuransi perjalanan

Harga dan jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dikarenakan kami belum melakukan
reservasi atau pembukuan apapun, baik tiket pesawat maupun hotel

