PESONA RAJA AMPAT PIANEMO 4D3N
PERIODE
TOTAL

: LOW 2018
: FIT

ITINERARY
HARI 01 : SORONG – RAJA AMPAT
(- / L/ D)
Setibanya di Bandara Sorong, anda akan diajak berkeliling kota Sorong. Setelah makan siang
anda akan menuju Pelabuhan Waisai untuk menyebrang ke Raja Ampat dengan menggunakan
speed boat. Setibanya di sana check in dan acara bebas menikmati sunset atau snorkling di depan
resort.
HARI 02 : RAJA AMPAT
(B /L/ D)
Setelah sarapan pagi, dengan menggunakan speed boat anda akan diajak untuk menikmati Raja
Ampat. Anda akan mengunjungi Teluk Kabui, Kampung Wisata Arborek dan Pianemo. Di
sini anda bisa melakukan aktifitas snorkling untuk menikmati terumbu karang yang indah. Pada
sore hari anda akan kembali ke Resort untuk bermalam dan acara bebas.
HARI 03 : RAJA AMPAT – SORONG
(B /L/ D)
Setelah sarapan pagi, anda bisa menikmati acara bebas dengan snorkling di depan resort atau
bersantai. Pada siang hari check out untuk kembali ke Sorong. Setibanya di sorong check in hotel
dan acara bebas.
HARI 04 : FREE PROGRAM – TRANSFER OUT
(B/-/-)
Setelah makan pagi, check out hotel dan City Tour Sorong sebelum anda diantar ke Bandara
untuk penerbangan kepulangan. Dengan demikian berakhirlah perjalanan anda yang penuh kasih,
terima kasih telah memilih Shilla Tour sebagai agen perjalanan anda, sampai jumpa di
perjalanan lainnya.
Harga Tour Per Orang :
HOTEL

ROOM TYPE

RAJA AMPAT DIVE
LODGE / VILLA WEIGO
& SWISSBELL HOTEL
SORONG

STANDARD TWIN/DOUBLE

HARGA TOUR
6 PAX

10 PAX

IDR 8.800.000

IDR 7.850.000,00

Harga Termasuk :
1. Transportasi Bandara – Pelabuhan Sorong
2. Akomodasi 3 malam berdasarkan sekamar berdua termasuk sarapan
3. Makan sesuai Program
4. Speed boat untuk Raja Ampat Tour
5. Alat Snorkling
6. Camera Underwater
7. Air mineral 1 botol / hari / orang
8. Pin Raja Ampat
Harga Tidak Termasuk :
1. Tiket pesawat PP
2. Makan di luar program
3. Pengeluaran pribadi : Laundry, Mini Bar, Telepon Hotel
4. Long weekend dan hight season surcharge
5. Crew tipping
6. Optional tour : Diving
7. Asuransi Perjalanan
8. Hal lain yang tidak disebutkan diatas
9. PPN 1%
PAYMENT & DEPOSIT
Deposit harus dibayarkan 50% dari total biaya tour setelah mandapat konfirmasi untuk

bokingan tersebut
Deposit ke 3 ( 30% ) dari total biaya tour dalam waktu 02 Mingggu sebelum keberangkatan

Pelunasan harus dibayarkan minimal 07 hari sebelum keberangkatan.

CANCELLATION & NOW SHOW
Pembatalan 02 minggu sebelum keberangtan akan dikenakan biaya 50% dari biaya tour

Pembatalan 07 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya Full dari biaya tour

Pembatalan di hari keberangkatan / NO SHOW dikenakan biaya Full dari biaya tour

NOTE
Harga tour dapat berubah dengan atau tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu

Harga yang diberikan merupakan harga per orang dan berdasarkan rate yang berlaku saat

transaksi

Jika ada penambahan / pengurangan hal lain harus diinfokan ke kantor terlebih dahulu

Harga subject to change berdasarkan konfirmasi atas bokingan tersebut

Jika ada perubahan jadwal perjalanan / Force Major, pihak travel berhak merubah karena
kondisi yang tidak memungkinkan

Hal lain yang terdapat di luar package tour, bukan merupakan tanggung jawab pihak travel
agent.
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