LAND TOUR

03D/02N EXOTIC PADANG + BUKITTINGGI
VALIDITY : JANUARI – MARET 2022

HARI 01: PADANG – BUKITTINGGI (D)
Setibanya di Bandara Minangkabau Padang, Anda akan dijemput dan diantar menuju Bukittinggi via Lembah Anai. Di dalam perjalanan,
Anda akan singgah di AIR TERJUN LEMBAH ANAI, PUSAT DOKUMENTASI & INFORMASI KEBUDAYAAN MINGKABAU di Padang
Panjang dan DESA PANDAI SIKE untuk melihat tempat pusat tenunan & ukiran kayu. Kemudian Anda akan makan malam di restoran
lokal dan diantar menuju ke hotel untuk beristirahat.
HARI 02: BUKITTINGGI TOUR - PADANG (B,L,D)
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan city tour mengunjungi NGARAI SIANOK, JAM GADANG, dan berbelanja di PASAR ATAS.
Kemudian diajak mengunjungi ISTANA PAGARUYUNG, merupakan Warisan Budaya Minangkabau, kemudian mengunjungi DESA
PARIANGAN dan PANTAI PADANG untuk menikmati sunset. Kemudian Anda akan makan malam di restoran lokal dan diantar menuju
ke hotel untuk beristirahat.
HARI 03: PADANG - BANDARA (B)
Makan pagi di hotel, dan jika waktu memungkinkan Anda akan diajak city tour melewati JEMBATAN SITI NURBAYA, SUNGAI BATANG
ARAU, PUSAT BISNIS KAMPUNG CHINA. Hingga pada waktunya diantar ke Bandara Int’l Minangkabau. Berakhirlah acara tour Anda
Bersama BAYU BUANA. Terima Kasih dan Sampai Jumpa di perjalanan berikutnya.

BIAYA TOUR per ORANG dalam INDONESIA RUPIAH (MIN. 02 DEWASA)
KATEGORI
HOTEL
(3*)
(4*)

HOTEL
HW / Whiz Padang / Setaraf
Grand Bunda Bukittinggi / Setaraf
Grand Rocky Bukittinggi / Setaraf
Padang Beach Hotel / Setaraf

UPDATE : ME/07 JAN 2021

MIN. 02 - 03
DEWASA

MIN. 04 - 09
DEWASA

MIN. 10 - 15
DEWASA

SINGLE SUP

2,198,000

1,998,000

1,798,000

900,000

2,328,000

2,028,000

1,828,000

1,150,000

*Harga dapat berubah sewaktu – waktu sesuai kebijakan pihak land operator
Harga Paket Termasuk :
-

Transportasi wisata ber-AC dengan standard NEW NORMAL
Akomodasi dengan standard NEW NORMAL
Personal Health Amenities (Masker & Hand Sanitizer)
Program / acara tour sesuai yang tercantum di brosur
Tiket masuk objek wisata sesuai yang tercantum di brosur
Makan pagi / siang / malam sesuai yang tercantum di brosur
Driver cum Guide berbahasa Indonesia

Harga Paket Tidak Termasuk :
-

Tiket Pesawat Domestik & Airport
Tipping Guide, supir dan porter hotel
Biaya Test Rapid Antigen
Pengeluaran Pribadi : minibar, laundry, telepon, dan yang tidak
tercantum di atas
- Biaya tour dan makan tambahan diluar program
- PPN 1%

Syarat dan Ketentuan :
Harga paket dapat berubah sewaktu – waktu disesuaikan dengan jasa penyedia hotel tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Jadwal perjalanan dapat berubah sewaktu – waktu disebabkan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat akan / sedang
berlangsungnya tour dan keputusan perubahan jadwal ditentukan berdasarkan pertimbangan atas aspek keamanan, keselamatan
dan kenyamanan para peserta selama pelaksanaan tour.
Pelunasan biaya paket wajib dilakukan jika pembookingan sudah terkonfirmasi
Peserta yang melakukan pembatalan karena alasan apa pun, akan dikenakan biaya pembatalan 100%.
Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Peserta Tour atau Bayu Buana) karena bencana alam, perang, wabah penyakit,
aksi teroris atau force majeur lainnya, maka ketentuan di atas dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,
tergantung dari kebijakan pihak Airlines, Hotel dan Agen di dalam negeri.
Perubahan, perpanjangan, penambahan atau penyimpangan rute perjalanan di luar acara atau masa tour, wajib dimintakan pada
saat pendaftaran atau selambat - lambatnya 1 bulan sebelum keberangkatan.
Biaya perubahan dan biaya tambahan yang berhubungan dengan hal tersebut diatas mutlak menjadi tanggung jawab peserta tour.
Dengan membayar biaya paket, maka peserta dianggap telah memahami dan menyetujui syarat dan kondisi Tour di BAYU BUANA.
Black Out Date : School Holiday | Festive Season | Lebaran Periode | Christmas & New Year. Pada periode tertentu akan
dikenakan tambahan biaya.

