RAJA AMPAT UNIK TOUR & TRAVEL
Jl. Merpati Rt. 05, Rw 01, Perum Sosial Swaimbon
Waisai,Raja Ampat - Papua Barat
Telepon : 0812 4872 1371 / 0852 4400 8918
www.rajaampatunik.com

Hal : Penawaran Paket Tour Wisata Raja Ampat

Waisai, 24 April 2018

Kepada Yth.
Tamu Tour
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari PT . Laut biru Raja Ampat – Raja Ampat Unik Tour & Travel yang
Berdomisili di waisai R4, dengan ini kami kirimkan penawaran paket wisata
Tour R4 , kepada Bapak / Ibu sebagai berikut:
ONE DAY TRIP RJ4 - STAR DARI KOTA SORONG

DAFTAR HARGA PER ORANG

15 Orang

14 – 12 Orang

11 – 9 Orang

7 – 5 Orang

Rp

Rp

Rp

Rp

1.550.000

1.650.000

1.950.000

3.450.000

FASILITAS :
➢ Speedboat Private Sesuai Rute di R4
➢ Asuransi Jasa Raharja ( speedboat)
➢ Makan siang dalam bentuk Lunchbox
Snack dan Soft drink / Air mineral di Speedboat selama Tour berlangsung
Alat snorkeling masker & pipa snorkel
Guide Lokal dan Tour Leader
Biaya Donasi per Spot wisata / pintu masuk
Rencar di sorong & di waisai

➢
➢
➢
➢
➢

NON FASILITAS :





Tiket pesawat dari daerah asal
Pengeluaran Pribadi di luar fasilitas di atas
Tips untuk Guide dan Crew Speedboat wajib ( seiklas nya )
PIN / KJL kartu jasa Lingkungan :
WNI Rp. 500.000 / org / 12 bulan
WNA Rp. 1.000.000 / org / 12 bulan

PERSEDIAAN PRIBADI YANG PERLU DI SIAPKAN :
• Topi, Sarung pantai,
• Kaca mata Hitam, Baju renang
• Sendal jepit, Sepatu kets
• Sunblock , Lotion anti nyamuk, vitamin
• Powerbank / Portable / kebutuhan pribadi lain-nya

RENCANA PERJALANAN / WISATA
-

HARI PERTAMA : ( start jam 06.30 wit )

-

Jam 06. 30 wit , :
Meeting point di pelabuhan Usahamina

-

Jam 07.00 wit :
Berangkat menuju spot wisata :

1. Puncak Piaynemo
menaiki anak tangga 320 buah ( -+ 1 jam dari kabuy )
2. Telaga bintang
( 5 menit dari piaynemo )
Panjat tebing manual menggunakan sarung tangan,sepatu kets atau sendal gunung dan topi
tidak membawa barang yang berat cukup Hp atau camera
3. Telaga Manta
Naik tangga manual untuk melihat view yang berbentuk Manta / ikan pari
4. Homestay piaynemo
Makan siang / istirahat / sholat
5. Yenbuba snorkeling
Berbagai macam jenis soft coral yang cantik dan beraneka jenis biota Laut
( teteruga / penyu , aneka jenis ikan
6. Sawindarek snorkeling
Berbagai macam jenis jenis biota Laut , ikan dll
6.

Pasir timbul
Hamparan pasir putih di tengah laut yang muncul pada saat air surut

- Jam 15.00 wit :
Balik ke kota sorong
- Jam 17.00 wit :
Tiba di pelabuhan usaha mina sorong ( PAKET SELESAI )

SYARAT DAN KETENTUAN
1. Setiap tamu Trip yang tidak berdomisili dikabupaten Raja Ampat
wajib memilik kartu jasa lingkungan (PIN)
2. Waktu dan Lokasi dapat berubah sewaktu – waktu
akibat faktor cuaca setempat kenaikan harga BBM yang tidak
stabil / High Season / Upgrade Fasilitas.
3. Dp / Uang Muka Sebesar 50% dari harga Paket,
Sisa pembayaran Tour / Pelunasan dibayarkan 7 ( Tujuh ) hari
sebelum perjalanan tour di mulai
4. Apabila peserta membatalkan keikut sertaannya minimal 3 hari sebelum Trip
maka seluruh uang DP akan hangus
terkecuali mendapatkan pengganti peserta lain maka uang DP akan dikembalikan.
5. DP akan kami kembalikan 100 %
apabila ada pembatalan dari pihak kami (Travel) karena sesuatu hal yang tidak
bisa ditoleransi (cuaca dan lain-lain)
6. Jika pihak tamu / travel , belum membayar penuh sisa pembayaran
sesuai dengan kesepakatan awal, maka pihak kami berhak penuh membatalkan
sepenuhnya perjalanan wisata.
7. Jika ada Tambahan Rute / kegiatan,
serta fasilitas lain nya yang tidak termasuk dalam itinerary akan di kenakan biaya
tambahan sesuai harga setempat.
8. Untuk paket sharing atau opent trip dalam satu group
berlaku sharing fasilitas yang telah di sediakan oleh pihak Tour
( speedboat , alat snorkeling , mobil dan lain – lain ) terkecuali fasilitas kamar.
9. Anak umur 0 - 2 tahun free pembayaran
10. Anak umur 3 - 5 tahun pembayaran 50% dari harga paket dewasa,
11. Anak umur 6 tahun keatas harga normal (Dewasa).

12. Jika peserta Tour mempunyai kebutuhan Khusus misal nya Kursi Roda dll, harap
memberitahu pihak Travel minimal pada saat penawaran Paket Tour berlangsung
13. Bagi ibu Hamil pihak Travel melarang penuh untuk melakukan perjalanan Tour
wisata,
Apabila peserta Tetap ingin melakukan Tour,
maka wajib memberikan surat pernyataan Tertulis ,
bahwa seluruh akibat yang timbul pada saat Tour berlangsung menjadi tanggung
jawab penuh peserta Tour ,
Surat bermaterai 6.000 Dan di TTD oleh peserta dan keluarga / Suami sebagai
saksi Surat di serahkan kepada pihak travel
14. Harga yang kami tawarkan adalah corporate - diskon agent,
sehingga untuk para agent yang mau menjual nya kembali silahkan di sesuai
dengan keinginan ( batas wajar )
15. Menyertakan Biodata Asli sesuai KTP / PASSPORT / VISA
No.hp / email / TTL ( Asuransi Tour & Speedboat )
No.hp keluarga yang bisa kami hubungi
jika terjadi hal yang tidak di inginkan ( musibah )
16. Fasilitas atau inventaris pihak travel jika dipakai / dipinjam oleh peserta Trip
Jika ada kerusakan atau kehilangan maka akan dikenakan biaya pengganti
17. Menyertakan jadwal keberangkatan dan Kedatangan Pesawat , agar di sesuaikan
dengan jadwal perjalanan Tour Wisata
18. Peserta Tour tidak mempunyai riwayat kesehatan yang membahayakan diri
sendiri atau peserta lainnya
19. Tippyng atau fee Crew / Guide di berikan pada saat akhir Tour
20. Peserta Taat kepada aturan yang berlaku di kabupaten Raja ampat dan mengerti
serta menyetujui semua Syarat dan Ketentuan diatas.

Waisai, 24 April 2018
Tertanda,

Asri Dailon
( Direktur )

