
                      
 

 

 

 
PIANEMO – TELUK KABUI – ARBOREK  

 
Hari 1 : Sorong – Raja Ampat (L, D) 
Tiba di sorong di jemput oleh guide. Di transfer menuju pelabuhan ferry. Dengan ferry menuju waisai. Di jemput menuju 
homestay. Check in. Makan Siang di Homestay, Enjoy the homestay view. Makan malam 
 
Hari 2 : Pianemo (B, L, D) 
Selesai sarapan, menuju ke Teluk kabui dan Batu Pinsil dilanjutkan menuju Pianemo perjalanan kurang  lebih 1  jam. 
Trekking  menuju  puncak  pianemo,  photostop.  Menuju  Arborek.  Lunch  box  dan  Snorkeling.  Selanjutnya  menuju 
Sawinggrai untuk Fish feeding. Menuju Pasir timbul. Kembali ke homestay. Dinner 
 
Hari 3 : Sorong (B, L)   
Selesai sarapan. Free program di homestay. Makan siang. Di antar menuju waisai. Naik ferry menuju sorong. Tiba di 
sorong diantar menuju hotel. Check in, Seafood dinner (own expense / biaya sendiri). Kembali ke hotel, Istirahat   
 
Hari 4 : Sorong – Transfer Out (B) 
Sarapan pagi di hotel, free program sampai tiba waktunya di antar menuju Bandara. End Servise 

 
Harga per peserta (Rp) Twin Share (Sekamar berdua) sesuai jumlah peserta valid sampai 20 Desember 2017 :  

CATEGORY 
PACKAGE 

02 ‐ 03 
PAX 

04 ‐ 05 
PAX 

06 ‐ 07 
PAX 

08 –09  
PAX 

10‐15 
PAX 

16‐20 
PAX 

21 PAX 
UP 

Homestya @ Raja Ampat 8.500.000 6.300.000 5.500.000 4.750.000 4.450.000 3.950.000 3.750.000 
 
PAKET TERMASUK :  
 Penginapan 2 malam Homestay @ Raja Ampat 
 1 Malam di Sorong (Twin / Triple Share)  
 Private Car di SORONG 
 Tiket KM. Marina Express 
 Makan sesuai program (B/L/D) 
 Private Boat @ Raja Ampat 
 PIN RAJA AMPAT 
 Tiket masuk objek wisata dan parkir 
  

 
PAKET   TIDAK  TERMASUK :  

 Tiket Pesawat (BISA DI BANTU) 
 Biaya porter di 

Bandara/terminal/pelabuhan 
 Asuransi perjalanan  
 Sewa alat snorkeling / Diving 
 Tips untuk guide dan sopir, disarankan 

minimal Rp.30.000/pax 
 

Term & Conditions :  
 VILLA TOURS & TRAVEL berhak membatalkan trip dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu  di luar 

kemampuan kami dan uang DP peserta akan dikembalikan 100% 
 Itinerary bisa berubah menyesuaikan kondisi di lapangan 
 Discount Anak (02 – 06 Th) : Dengan Extra bed sama dengan dewasa, tanpa bed Diskon 50%  
 Harga sewaktu – waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 
 Harga tidak berlaku pada periode High Season Lebaran, Natal dan Tahun Baru 
 Apabila ada destinasi tujuan yang tidak memungkinkan untuk dikunjungi karena cuaca tidak mendukung 

atau sebab lain diluar kemampuan kami, maka peserta tidak berhak untuk meminta pengembalian biaya 
yang telah dibayarkan. 

 Down payment yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan apabila ada pembatalan dari pihak peserta 
dengan alasan Apapun. 

 Pembayaran DP 50% dari harga paket dan dilunasi 1 minggu sebelum keberangkatan. 
 Perubahan rute perjalanan dari acara yang telah ditentukan akan menjadi tanggung jawab peserta seperti 

tambahan biaya. 
 Harga berlaku untuk domestic. Untuk WNA ada penambahan harga Rp 500.000 dari harga paket. 


