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Derawan Berau Tour

Derawan - Maratua - Kakaban - Sangalaki - Gusung

Itinerary :

Day 1 : Berau - Derawan

(Makan: Siang,Malam)

Penjemputan di Bandara Kalimarau Berau,lalu Anda

langsung diantar makan siang.kemudian melanjutkan

perjalanan menuju Pulau Derawan.Sesampainya di

Cottage lalu proses check in dan acara

bebas.Kemudian anda akan ditemani berkeliling oleh

Guide,berfoto di Landmark dan menikmati indahnya

matahari terbenam.Setelah itu makan malam dan

beristirahat .

Akomodasi: -

Day 2: Maratua - Kakaban - Sangalaki - Gusung

(Makan: Pagi,Siang,Malam)

Setelah sarapan pagi, hari ini anda akan menjelajahi Pulau

Maratua.Anda akan mengunjungi Goa Halo Tabung dan

Laguna.Perjalanan dilanjutkan ke Pulau Kakaban untuk

berenang bersama Jellyfish.Setelah makan siang ,anda

akan melakukan aktivitas snorkeling di Wall

Kakaban.Selanjutnya, pindah ke Pulau Sangalaki. disini

anda bisa snorkeling atau melihat Manta Ray.kemudian

melihat anak tukik (penyu kecil) dan snorkling di Coral

Sangalaki. lalu lanjut ke Gusung Sanggalau untuk

menikmati pasir putih dan berfoto. Sore hari anda

kembali ke Derawan untuk makan malam dan di antar ke

penginapan.

Akomodasi: -

Day 3: Derawan - Berau
(Makan: Pagi )

Setelah sarapan, anda akan diantar ke Bandara Kalimarau

untuk penerbangan kembali ke Jakarta. Dengan demikian

berakhir sudah perjalanan Anda bersama daysOff Tour &

Travel. Semoga bertemu kembali di lain kesempatan

Akomodasi: -
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Harga Paket:

Harga Per Orang Dalam Rupiah ( twin share )

Akomodasi 4 pax

Cottage Rp 2,379,000

Note:

-Harga berlaku untuk periode low season 2022

-Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung ketersediaan pada saat melakukan reservasi

-Itinerary Tour dapat berubah tergantung kondisi dan cuaca pada saat Tour berlangsung.

Biaya Sudah Termasuk : Biaya Tidak Termasuk :

● Transport
● Akomodasi Cottage atas air full AC
● Speed Boat sesuai kapasitas penumpang
● Tiket Masuk Objek Wisata
● Makan sesuai program
● Air mineral di speedboat
● kopi dan teh selama di penginapan
● Asuransi Perjalanan di Derawan
● Dokumentasi under water
● Up water selama trip
● Snooker & Fin
● Guide lokal
● PPN 1,1%

● Tiket penerbangan PP
● Tipping Guide dan Driver
● Optional Tour
● Biaya pribadi dan semua yang tidak tercantum

dalam harga termasuk
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Syarat & Kondisi:

● Minimum jumlah peserta adalah 4 orang dewasa dengan keberangkatan dan kepulangan yang bersamaan.
● Pelunasan paling lambat 21 hari sebelum tanggal keberangkatan.
● Skema pembayaran*:

○ DP : IDR 1.000.000 (NON-REFUNDABLE)
○ Tahap 2 : Pelunasan

*Tanggal dan bulan pembayaran mengikuti informasi dari pihak Travel

● daysOff berhak membatalkan pendaftaran peserta tour yang belum membayar uang muka atau belum melunasi biaya
tour sesuai batas waktu yang telah ditentukan daysOff.

● Uang muka pendaftaran peserta tour tidak dapat dikembalikan bila peserta tour melakukan pembatalan secara
sepihak.

● Peserta yang melakukan pembatalan dikenakan denda dengan ketentuan:
a. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 45 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar uang muka
pendaftaran.
b. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 44 - 16 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 50% dari
harga tour.
c. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 15 - 8 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 75% dari
harga tour.
d. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar
100% dari harga tour.

● Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour
dilakukan, walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan.

● Dalam hal terjadi keadaan force majeure/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana
mencekam, dan lain-lain, daysOff berhak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta Tour, merubah
rencana perjalanan, baik susunan maupun jadwalnya, hal mana perubahan itu dilakukan demi kepentingan dan
keamanan Peserta serta kelancaran perjalanan. Dalam hal ini tidak ada pengembalian uang atas service yang tidak
digunakan.

● Harga paket wisata yang tercantum adalah harga yang telah diperhitungkan dan disesuaikan dengan kondisi
lapangan dan telah dijabarkan dalam fasilitas yang didapat dalam paket. Apabila terdapat biaya-biaya diluar
informasi yang kami berikan maka hal tersebut adalah tanggung jawab peserta baik itu secara pribadi maupun
kelompok.

● Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
● Dengan membayar biaya tour, Anda dianggap memahami dan menyetujui syarat dan kondisi yang tertera dalam

brosur.
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