3D2N EXOTIC LABUAN BAJO
3 days

Hari 1 D
KETIBAAN LABUAN BAJO – GOA BATU CERMIN
Setibanya di Airport Labuan Bajo akan disambut dan dijemput oleh guide lokal. Kemudian akan langsung mengunjungi
Goa Batu Cermin untuk trekking menyusuri goa melihat stalactite dan stalagmite. Setelah itu Anda akan menikmati
sunset di sore hari di Cafe Escape Bajo/Cafe La cecile. Anda juga dapat mengabadikannya dengan berfoto. Kemudian
Anda akan diantar menuju Local Restaurant untuk menikmati makan malam. Setelah itu ditransfer menuju hotel untuk
check in dan bermalam di hotel.

Hari 2 B, L, D
PADAR ISLAND – KOMODO ISLAND – PINK BEACH – LABUAN BAJO
Hari ini kita akan berangkat menuju Pelabuhan jam 05.00. Sarapan pagi akan disediakan dalam bentuk box oleh hotel dan
akan dinikmati ketika diatas kapal, sambil menikmati matahari terbit traveller menikmati sarapan pagi dan kapal akan
berlayar menuju Pulau Padar. Setibanya di Pulau Padar, Anda akan trekking menuju puncak Pulau Padar untuk melihat
gugusan beberapa pulau dan pemandangan yang indah membentang luas. Anda juga dapat mengabadikannya dengan
berfoto. Kemudian Anda kembali naik ke atas kapal untuk berlayar menuju Pulau Komodo. Sesampainya di Pulau
Komodo, Anda akan kembali trekking menyusuri hutan hijau untuk melihat komodo dan beberapa jenis hewan seperti
rusa, dan berbagai jenis burung. Selama perjalanan ini travell Anda ditemani oleh ranger local. Makan siang akan
disajikan di atas kapal. Selanjutnya menuju Pink Beach untuk berenang, snorkeling melihat terumbu karang dan ikan
yang belum terjamah. Kemudian mengunjungi Manta Point, Taka Makasar, Pulau Kanawa dan kembali ke Labuan
Bajo. Setibanya di Labuan Bajo Anda langsung diantar untuk makan malam & kembali ke hotel.

Hari 3 B
KEBERANGKATAN LABUAN BAJO
Setelah sarapan pagi dan proses check-out, acara bebas. Setelah itu, Anda akan diantar menuju Bandara Labuan Bajo
untuk penerbangan kembali ke kota tujuan. Perjalanan selesai, sampai bertemu di Tour AVIA selanjutnya. Terima kasih.

3D2N EXOTIC LABUAN BAJO
3 days

Price*
KALTON / ESCAPE / EXOTIC KOMODO (MIN KEBERANGKATAN 4 PAX)
Adult Twin Share
IDR
3,690,000
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya

3D2N EXOTIC LABUAN BAJO
3 days
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Akomodasi 1 (satu) kamar 2 (dua) orang tergantung pilihan hotel
Transportasi sesuai program
Tour dan makan sesuai dengan jadwal perjalanan
Speed boat (sahring dengan tamu yang lain)
Peralatan snorkeling
Tiket masuk Taman Nasional Komodo
Supir sebagai guide
Air mineral 1 botol/orang/hari
Harga WNI

Tiket pesawat internasional / domestik
Tour dan makan di luar program
Pengeluaran pribadi seperti laundry, minibar, telpon, dll
Tipping guide IDR 25.000/Hari /Orang
Tipping ranger komodo IDR 25.000/Hari /Orang
Tipping porter hotel / airport
Asuransi perjalanan
Rapid test covid-19
PPN 1%

Terms and Conditions
1. Harga Berdasarkan Min Keberangkatan 4 Orang Dewasa
2. Menyertakan Foto Copy Passport/KTP.
3. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) dan jumlah minimum USD 200/peserta atau
Rp.1.500.000,00/ peserta.
4. Waktu Booking/ Pembukuan minimal 3-7 hari kerja sebelum jadwal keberangkatan.
5. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sesuai jadwal dan ketentuan dari pihak
Kedutaan, dan biaya visa tetap harus dilunasi walaupun visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan.
6. Pelunasan dilakukan setelah booking/ pembukuan Confirm.
7. Peserta akan dikenai Biaya Cancellation Fee sebesar 100% jika melakukan last minute cancel (1 hari sebelum keberangkatan atau pada hari
keberangkatan).
8. Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di masing-masing kota / negara. Apabila dalam
periode package di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran / konferensi, atau hotel yang ditawarkan sedang penuh, maka
akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat.
9. Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, gangguan, keterlambatan sarana angkutan/transportasi,
bencana alam dll) yang dapat mempengaruhi acara, maka acara akan dirubah dan bersifat non-refundable (tidak dapat dikembalikan). Dan
biaya package tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur.
10. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
11. Harga masih dapat berubah sewaktu-waktu dari pihak hotel atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
12. Dengan membayar uang muka pendaftaran biaya package, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat & kondisi di atas. Syarat &
Kondisi Package selengkapnya berlaku sesuai dengan yang tertera di dalam brosur program Package Avia / website
13. Harga tidak berlaku LIbur Nasonal, Long Weekend dan High Seasons
14. Tidak ada refund atas destinasi yang tidak dapat di kunjungi karena alasan cuaca

