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Private Tour Raja Ampat Pianemo - Wayag

Sorong - Wayag - Pianemo

Itinerary :

Day 1 : Jakarta - Sorong  - Wayag
(Makan : Siang, Malam)

Hari ini penerbangan dari Bandara Internasional

Soekarno Hatta menuju Bandara Domine Eduard Osok

(Sorong) setibanya akan langsung dijemput menuju

dermaga speed boat/pelabuhan rakyat ke Waisai.

Selanjutnya Anda akan diajak mengunjungi Pantai

Friwen dan kemudian makan siang. Selanjutnya menuju

Friwen Wall untuk melihat ikan hias. Selanjutnya Anda

akan diantar menuju penginapan untuk makan malam

dan beristirahat.

Akomodasi: -

Day 2 : Wayag
(Makan : Pagi, Siang, Malam)

Setelah sarapan, Anda akan dibawa ke Puncak Wayag 2

yang merupakan ikon utama dari Raja Ampat untuk

berfoto ria. Setelahnya menuju ke Wayak 1. Setelah itu

menuju di Pantai Pos Konservasi Hiu dilanjutkan dengan

makan siang dan bersantai. Di sore hari Anda kembali ke

penginapan di sore hari untuk makan malam dan

istirahat.

Akomodasi :

Day 3 : Wayag - Pianemo
(Makan : Pagi, Siang, Malam)

Hari ini Anda akan menikmati indahnya pemandangan

dari Pianemo kemudian mengunjungi Telaga Bintang,

sebuah laguna berbentuk bintang jika dilihat dari

puncak dan makan siang di sekitarannya. Selanjutnya

Anda akan diajak untuk aktivitas snorkeling di Pulau

Arborek dan dilanjutkan ke Pulau Yenbuba.

Selanjutnya Anda akan dibawa ke Saundarek untuk

menikmati keindahan bawah laut dengan snorkeling.

Setelahnya Anda akan dibawa ke Pasir Timbul .

Menjelang sore Anda akan diajak ke Mioskon atau

sering disebut Pulau Kelelawar dan kembali ke

penginapan untuk makan malam dan istirahat.

Akomodasi : -
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Day 4 : Pianemo - Sorong - Jakarta
(Makan : Pagi, Siang, Malam)

Setelah sarapan, Anda akan diajak jalan-jalan di

Waisai dan berfoto di Tugu Raja Ampat dan

dilanjutkan menuju Pasar Tradisional. Dari situ

perjalanan dilanjutkan ke Kebun Buah Naga untuk

berfoto dan kembali ke penginapan di siang hari.

Setelah makan siang kemudian check out dan

kembali ke Sorong dengan private boat. Setibanya di

Sorong, Anda diantar kembali ke bandara. Dengan

demikian berakhir sudah perjalanan Anda bersama

daysOff Tour & Travel. Semoga bertemu kembali di

lain kesempatan.

Akomodasi : -
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Akomodasi :

**Homestay/Resort

Harga Paket Tour :

Hotel 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax 7 pax 8 pax 9 pax 10 pax

Homes
tay

Rp19,22

8,000

Rp14,877

,000

Rp12,70

1,000

Rp11,53

7,000

Rp10,62

6,000

Rp10,01

9,000

Rp9,513

,000

Rp9,210

,000

Rp9,007

,000

Resort Rp20,47

3,000

Rp16,278

,000

Rp14,05

3,000

Rp12,84

0,000

Rp12,13

2,000

Rp11,47

5,000

Rp10,97

0,000

Rp10,81

8,000

Rp10,61

6,000

Note :

Harga hanya berlaku di bulan low season dan harga dapat berubah sewaktu-waktu

Biaya Sudah Termasuk : Biaya Tidak Termasuk :

● Home Stay/Resort
● Antar Jemput Bandara
● Tiket Ferry PP
● Private Speed Boat
● BBM / Bensin
● Crew Boat berpengalaman
● Tiket masuk semua objek wisata
● Air Mineral selama tour
● Soft Drink selama tour
● Snack / cemilan
● Buah-buahan
● Guide Lokal Jujur, Ramah, Sopan
● Makan selama tour ( Halal Food )
● Alat snorkling
● Guide Snorkeling
● Asuransi
● Pelampung / life jacket

● Tiket Pesawat
● PIN/Kartu Jasa Lingkungan wajib (estimasi 450

K/pax untuk usia 12 +)
● Pengeluaran pribadi
● Semua yang tidak tercantum dalam biaya

termasuk
● Tip seikhlasnya

© 2020 PT Adiwangsa Kertayasa Internasional

Alamat: Jl. Perserikatan No. 1 Blok A Kav. 261, Jakarta Timur 13220
Phone: 021 29601494 | WhatsApp : +62 812-8351-1366

Operational Hours: 09.00 – 18.00 WIB



● Penginapan Crew
● Makan Crew
● PPN 1.1 %

Syarat & Kondisi:

● Minimum jumlah peserta adalah 2 orang dewasa dengan keberangkatan dan kepulangan yang bersamaan.

● Pelunasan paling lambat 21 hari sebelum tanggal keberangkatan.

● Skema pembayaran*:

○ DP : IDR 2.000.000 (NON-REFUNDABLE)

○ Tahap 2 : 50% dari harga tour

○ Tahap 3 : 25% dari harga tour

○ Tahap 4 : 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.

● Anak-anak dari usia 0 hingga 2 tahun dan berbagi tempat tidur dengan orang tua tidak dikenakan biaya.

● 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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