
 

 

 

 

 

 

6D5N LEBARAN SPECIAL HANOI HALONG BAY WITH CRUISE 
by Malaysia Airlines *Premium Airlines* 

(Hanoi – Ninh Binh - Halong - Hanoi) 
HIGHLIGHT: Ho Chi Minh Complex, Halong Bay Cruise,  Tran An Cave Complex, Sung Sot Cave, 

Water Puppet Show, Fisherman Village 

SPECIAL PROMOTION NEW YEAR GROUP SERIES/OPEN TRIP 2023 

Guarantee Best Price & Service 

 
Hari 01: JAKARTA – HANOI  (Meals on Board, Makan Malam) 

CGK (04.25) – KUL (07.30) by MH 726 & KUL (09.30) – HAN (12.10) by MH752 

Malam ini kita berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta terminal 3 Ultimate untuk berangkat menuju ke Hanoi dengan Malaysia 

Airlines. Setiba di bandara Noi Bai, Hanoi disambut Guide berbahasa Indonesia yang ramah, kita akan Check-in hotel kemudian saat 

di sore hari kita akan menuju Hanoi Train Street, untuk menikmati pertunjukan Water Puppet Show. Kembali ke Hotel istirahat.   

Bermalam di First Eden ***/similar 

 

Hari 02: HANOI CITY TOUR  (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam) 

Sarapan pagi di hotel. Kita akan mengunjungi Ho Chi Minh Complex yang merupakan tempat paling bersejarah di Vietnam, dimana 

tempat ini dibangun untuk menghormati Presiten pertama Vietnam Utara yaitu Ho Chi Minh, disini kita dapat mengunjungi Ho Chi 

Minh’s Mausoleum (tutup pada hari Senin, Jumat dan disore hari), Ho Chi Minh Museum, Ba Dinh Square, Uncle Ho’s Stilt House, 

dan One Pilar Pagoda. Kemudian kita juga akan mengunjungi Temple Of Liberature disini kita dapat melihat Universitas pertama di 

Vietnam. Dilanjutkan menikmati makan siang dengan “Bun Cha Hang Than” dimana Bun Cha merupakan makanan khas dari Hanoi 

kemudian kita menikmati pertunjukan dari The Opera House, Hoan Kiem Lake, The Huc Bridge, Thap But (Pen Tower, Hanoi’s Old 

Quarter) dan diakhiri dengan berbelanja oleh oleh di Hanoi Old Quarter.. Check-in Hotel istirahat. 

Bermalam di First Eden ***/similar 

 

Hari 03:  HANOI – NINH BINH – HANOI  (Makan Pagi, Siang, Malam)  

Sarapan pagi di hotel. Kita Akan menuju Trang An, disini kita akan menaiki perahu untuk menikmati Trang An Cave Complex dimana 

kita akan menelusuri keindahan alam yang sangat luar biasa indah, kita akan mengunjungi Dia Linh Cave, Dark Cave, Morning Cave, 

Wine Cave kemudian kita akan sedikit berjalan menuju Tran Temple kemudian Kembali ke Wine Cave dilanjutkan menuju Hang Sinh, 

Si Cave, Ba Giot Cave yang terkenal akan mitos, Ketika kita dapat mendapatkan 3 tetes air maka akan menjadi orang sukses dan lebih 

dari 3 tetes kita akan penuh akan kebahagiaan. Dilanjutkan dengan mengunjungi Seo Cave, Son Duong Cave, Phu Khong Cave, 

Khong Cave, Tran Cave, Quy Hau dan Kembali ke dermaga Tran An. Melanjutkan perjalanan kita menuju Phat Diem Stone Church 

yang merupakan gereja dengan arsitektur campuran dari daerah timur dan barat dengan gaya bentuk bangunannya ala eropa dan atap 

berbentuk seperti pagoda.  Kembali perjalanan menuju Hanoi. Check-in hotel istirahat. 

Bermalam di First Eden ***/similar 

 

Hari 04:  HANOI – HALONG ON CRUISE  (Makan Pagi, Siang, Malam)  

Sarapan pagi di hotel. Kita akan mengunjungi The Red River Delta dan berhenti sejenak di Hai Duong sebelum kita menuju dermaga 

untuk menaiki Le Journey Cruise. Disini kita akan menikmati berbagai acara yang telah disiapkan oleh pihak Cruise seperti 

mengunjungi Sung Sot Cave yang juga dikenal dengan Surprise atau Amazing Cave yang merupakan salah satu gua terbesar dan 

terindah di Halong Bay, kemudian kita akan mengunjungi Pulau Ti Top disini kita dapat melihat keindahan dari teluk Tonkin atau 

berenang di The emerald Green, Sambil menunggu pergantian tahun baru kita akan mengisi acara kita dengan Demonstrasi memasak 

dan menghias makanan, memancing, karaoke dan berbagai kegiatan lainnya, bermalam di Cruise. 
Bermalam di Le Journey Cruise ***/similar 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hari 05:  HALONG ON CRUISE - HANOI  (Makan Pagi, Siang, Malam)  

Sarapan pagi di hotel, kita akan menaiki kayak untuk menikmati Luon Cave apabila kita beruntung kita dapat berfoto dengan monyet-

monyet yang bergelantungan di tebing. Kembali Cruise untuk ke dermaga kemudian kita akan akan Kembali ke Hanoi. Check-in hotel 

istirahat. 

Bermalam di First Eden ***/similar 

 

Hari 06:  HANOI - JAKARTA  (Makan Pagi, Meals on board)  

HAN (13.00) – KUL (17.40) by MH 753 & KUL (22.20) – CGK (23.30) by MH727 

Sarapan Pagi.  Waktu bebas sampai tiba waktunya  diantar ke Airport untuk kembali ke Jakarta, dan sampai jumpa di tour selanjutnya 

bersama kami. 

Keberangkatan Minimal 15 Pax (Didampingi 1 Tour Leader) Pendaftaran Deposit Rp. 5.000.000 (First Come 
First Serve) 

Pelunasan 28 hari sebelum keberangkatan (PEAK SEASON RULES) 

Keberangkatan 
Dewasa 

(Twin/Triple) 
Anak with Extra Bed 

Anak + 2 Dewasa 
No Bed 

Single Supp 
(Jika Sekamar 

Sendiri) 

24 April 2023 (MH) Rp 13.590.000 Rp 13.590.000 Rp 13.290.000 Rp 3.250.000 
INFANT FLAT RATE : Rp 3,500,000 (MALAYSIA AIRLINES) 
Tidak ada refund untuk peserta tour yang ditolak oleh imigrasi setempat. 
Harga Termasuk HargaTidak Termasuk 
 Tiket International Jakarta-Hanoi-jakarta by Malaysia Airlines, Economy 

termasuk taxes internasional (Tiket Grup Fixed Date & No Extend)  

 Bagasi sesuai dengan ketentuan Airlines  

 Akomodasi hotel *3 setaraf (Twin / Triple) 

 Transportasi bus Pariwisata & tiket masuk objek wisata 

 Acara Tour & makan sesuai program paket tour diatas 

 Mineral Water 1 Botol Perhari 

 Tour Leader  

 Travel Kits (Luggage Tag) 

 Travel Insurance  sampai usia 69 tahun 

•Tipping Tour Leader, Local Guide, Driver      : Rp600.000/Pax  
•  Tips Porter Hotel, Mini Bar, Laundry, Telp, Kelebihan bagasi 
dll. 
• PCR Test / Rapid Test Antigen Jika dibutuhkan 
 
OPTIONAL: 
Rental Wifi Portable 
 

  *Peserta tour diatas umur 18 Tahun wajib sudah di vaksin booster ketiga tanpa batas waktu. 
 

1.  
2. Program ini merupakan Konsorsium B2B yang merupakan gabungan dari beberapa travel agent. Masing-

masing travel agent diharapkan saling menghargai satu sama lain. 

3. Regulasi kami untuk sistem reservasi menggunakan sistem  First Come - First Serve 

4. Jika tamu fix confirm untuk join tour mohon bantuan rekan travel agent untuk push DP IDR 5.000.000/pax 

disertakan copy paspor masing-masing peserta yang masih berlaku minimal 6 bulan dari waktu 

kepulangan. Apabila ada revisi/ penambahan nama di halaman 4 – 5 harap dilampirkan juga. 
5. Tamu yang booked dengan DP, seat confirmed secara otomatis. 
6. Tamu yang belum DP statusnya masih dapat tergeser kapan saja dengan tamu yang sudah DP. Ataupun 

tamu yang membayar DP kurang dari ketentuan yang berlaku, dapat digeser, tanpa pengembalian uang. 
7. Airport tax internasional/Tipping/Visa masih dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan  terlebih 

dahulu. Airport tax internasional masih dapat berubah, final saat tiket grup di issued. 

8. Biaya Tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu - disesuaikan dengan situasi 

& kondisi yang berlaku apabila terjadi kenaikan harga tiket pesawat, hotel,airport tax, tipping, dsb 

9. Harga tour kami merupakan harga All in (Termasuk tax international), dengan tariff dasar mengikat 

apabila tamu sudah deposit, namun tax internasional tidak mengikat. 

10. Peserta wajib membayar 50 % dari biaya tour selambat – lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal 

keberangkatan 

11. Batas waktu pelunasan biaya Tour Minimal 21 hari kerja sebelum keberangkatan Tour 



 

 

 

 

 

 

12. Issued Tiket tidak bisa menunggu visa keluar. Harap buat visa 1 bulan sebelum berangkat. (Tiket tidak 

dapat dibatalkan dan tanpa pengembalian DP) 

13. Apabila terjadi keterlambatan payment, maka sanksi pembayaran dapat dilakukan dan tidak dapat 

diganggu gugat 

14. Penalti Pembatalan Tour  (Refund Policy): 

 30 hari : Down Payment  hangus 
15. 29 – 15 hari : 50% dari biaya tour 
16. 14 – 07 hari : 90% dari biaya tour 
17. 06 – 0 hari : 100% dari biaya tour 
18. Pengembalian Dana secara Penuh bila Consortium tidak memenuhi kuota keberangkatan.  

19. Jika terjadi penolakan visa diatas 21 hari, maka akan diberikan potongan sebesar 50% dari deposit, jika 

terjadi penolakan dibawah 21 hari maka tidak ada pengembalian dana deposit dan peserta harus 

melakukan pembayaran sisa pelunasan atau refund policy sesuai dengan penalti pembatalan tour. 

Trijayatour juga tidak berkewajiban memberikan bukti refund airlines, bukti booking hotel, dan lain-lain, 

karena sudah mengacu pada refund policy.  

20. Tidak ada pengembalian deposit untuk pembatalan yang dilakukan oleh penumpang sendiri dengan 

alasan apapun. Pemindahan keberangkatan ke group series berikutnya, mengikuti harga tertinggi dan 

tidak boleh lebih dari 1 bulan (30 hari) dari jadwal sebelumnya atau tidak boleh mengubah 

status  (Awalnya definite menjadi tidak definite atau pindah ke series yang berbeda status)  

21. Pihak Wholesaler tidak berkewajiban memberikan PNR atau tiket, sehubungan dengan kerahasiaan 

penumpang atau peserta lain. 

22. Penolakan atau delay pengeluaran visa bukan tanggung jawab dari kami. Peserta Tour disarankan 

melakukan applikasi visa diatas 1bulan sebelum keberangkatan. 

23. Trijayatour tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan bukti refund atau detail rincian satu persatu, 

baik dari maskapai atau land operator. 

24. Trijayatour berhak untuk menolak memberangkatkan penumpang yang berpotensi untuk melakukan 

tindakan melawan peraturan keimigrasian ataupun unsur kriminalitas lainnya. 

25. Tidak ada pengembalian dana jika peserta tour tidak bisa melewati imigrasi ataupun secara jelas terdapat 

unsur kriminal atau pemalsuan dokumen keberangkatan ataupun secara jelas berpotensi bertentangan 

dengan peraturan keimigrasian yang berlaku baik di Negara asal ataupun tujuan. 

26. Trijayatour tidak memiliki kewajiban untuk menjamin penumpang dalam proses keimigrasian atau 

Trijayatour berhak menolak menjaminkan tamu jika diminta oleh pihak imigrasi setempat. (terutama yang 

berpotensi untuk penyalahgunaan visa) 

27. Quotation tour dengan mengunjungi Shopping, Jika tamu tidak mengunjungi shopping stop, maka 

berlaku biaya penalty. 

28. Dengan melakukan pembayaran Down Payment, agent dan tamu dianggap telah mengerti dengan rules 

consortium. 
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