5D4N EXPLORE RAJA AMPAT
HARI 1

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5

JAKARTA – SORONG - FRIWEN
Pagi hari ini berkumpul di bandara untuk melakukan penerbangan menuju Sorong. Setibanya peserta
akan diantar ke salah satu Hotel untuk sarapan pagi, setelah sarapan pagi kemudian peserta akan
ditransfer ke pelabuhan untuk langsung menuju Raja Ampat. Setiba di Raja Ampat peserta masuk ke
Resort Check in dan istirahat. Sore hari setelah istirahat peserta diajak ke Fiwen untuk snorkeling dan
berenang. Puas berenang Peserta diajak kembali ke Resort untuk beristirahat.
Hotel : Korpak Resort atau setaraf
Meals : Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam
TELUK KABUI – WAYAK
Setelah sarapan peserta akan diajak menuju ke Teluk Kabui yang merupakan gugusan pulau-pulau
karang yang sangat cantik yang juga menjadi salah satu Icon Raja Ampat. Setelah puas di Teluk Kabui
peserta akan diantar menuju pulau Wayag yang terletak di Provinsi Papua Barat. Sesampainya di
Pulau Wayag, Anda akan diberikan arahan untuk trekking menuju Puncak Wayag. Di sini peserta
dapat memberi makan kepada ikan Hiu jinak langsung dari tangan peserta, setelah puas memberi
makan ikan Hiu jinak, peserta akan diajak ke salah satu puncak gugusan pulau – pulau kecil dan
trekking di mana peserta dapat melihat keindahan seluruh Kepulauan Wayag, Selain keindahan dari
atas puncak, Anda juga dapat berenang dan bersnorkeling untuk menikmati Keindahan di bawah laut
yang luar biasa. Setelah puas peserta akan menuju ke resort untuk beristirahat.
Hotel : Korpak Resort atau setaraf
Meals : Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam
PIANEMO – TELAGA BINTANG - SAWINGRAI - SAONDAREK
Hari ini setelah sarapan pagi, peserta diajak menuju Pianemo. Setelah puas Photo-photo di Pianemo
peserta diajak ke Telaga Bintang yang dikelilingi bukit karang dan jika dilihat dari ketinggian
bentuknya seperti bintang. Kemudian perjalanan di lanjutkan menuju Kampung Sawingrai yang
merupakan salah satu kampung di Raja Ampat yang sangat memperhatikan sasi (perlindungan adat
terhadap biota laut) sehingga di bawah rumah Penduduk (rumah panggung) terdapat ribuan berbagai
jenis ikan. Di sini Anda diajak untuk melihat langsung beberapa jenis burung khas Papua, serta
memberi makan adonan tepung yang dibuat oleh penduduk lokal kepada ikan-ikan Laut langsung dari
tangan peserta. Setelah puas di Kampung, peserta akan menuju Pasir Timbul yang terletak di pulau
Mansuar di sini para peserta dapat menikmati hamparan pasir seperti pantai yang ada di tengah laut
dengan Pemandangan yang indah. Setelah puas di Pasir Timbul peserta akan menuju Saondarek
untuk berenang dan bersnorkeling. Setelah puas peserta akan menuju ke resort untuk beristirahat.
Hotel : Korpak Resort atau setaraf
Meals : Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam
WAISAI - SORONG
Hari ini setelah sarapan peserta akan checkout dari hotel dan diajak menuju ke Waisai yang
merupakan ibukota Kabupaten Raja Ampat untuk mengunjungi beberapa tempat photostop.
Kemudian peserta diajak kembali ke kota Sorong. Setiba di Sorong peserta diantar untuk check in di
Hotel Sorong untuk beristirahat sambil Menunggu waktunya makan malam di salah satu restaurant
yang terbaik yang ada di kota Sorong, selesai makan Malam peserta diantar kembali ke hotel.
Hotel : Swiss-Bel Hotel atau setaraf
Meals : Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam
SORONG – JAKARTA
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Setelah makan pagi dan check-out hotel, Anda akan diajak mengunjungi toko oleh-oleh kota Sorong.
Selanjutnya peserta akan diantar menuju Bandara Sorong untuk kembali ke Jakarta dengan
membawa sejuta kenangan manis bersama Kami. Terima kasih atas partisipasi Anda, sampai jumpa
pada acara tour kami lainnya.
Meals : Makan Pagi
Harga berlaku untuk minimum keberangkatan 14 peserta

DEPARTURE DATE
2020
MAR: 8,11,15,19,31
APR: 5,16,19,28
JUN: 7,9,14,18,24

ADULT / CHILD
Twin / Triple Sharing

SINGLE SUPPLEMENT
1 Room / 1 Person

15 JUTA

5 JUTA

HARGA TERMASUK






Tiket Pesawat Domestik Pergi Pulang (Economy Class)
Airport Tax Jakarta
Bagasi 15kg
Akomodasi hotel berdasarkan 1 kamar berdua atau
bertiga
 Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata
 Local Guide berpengalaman yang menemani selama tour

HARGA TIDAK TERMASUK








Tips untuk Guide & Driver Rp 120.000/pax
Tips Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll
Pengeluaran pribadi
Optional tour
PPN 1%
Biaya lain yang tidak termasuk di atas

Syarat dan Ketentuan :








Uang muka sebesar 5.000.000/orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan (non-refundable)
bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan apapun.
Pelunasan paling lambat yaitu 14 hari sebelum keberangkatan.
Pembatalan :
 7 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan 100% dari harga tour.
 8-15 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan 75% dari harga tour.
 16-34 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan 50% dari harga tour.
Susunan acara/penerbangan/harga dapat berubah/naik sewaktu-waktu tergantung kondisi penerbangan
ataupun sisa seat yang tersedia dan juga biasanya harga akan naik bagi yang mendaftar tour mendekati
tanggal keberangkatan.
Harga/Jadwal Tour/Airport tax Int’l & Flight Insurance dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu.

2|of2

