4D3N COOKING CLASS NGARAI SIANOK

Pariangan

Istana Pagaruyung

Ngarai Sianok

Highlight : Garuda Indonesia – Hotel 4* – Cooking Class – Desa Pariangan - Kuliner

HARI 01 : JAKARTA – PADANG
GA160 CGKPDG 06.10-08.05
PADANG – BUKITTINGGI
Berkumpul di bandara Soekarno Hatta dan mulai penerbangan menuju Padang. Tiba di bandara Minangkabau Airport, Anda di
jemput dan diantar menuju kota Bukittinggi. Anda akan melewati dan mengunjungi Lembah Anai yang terkenal dengan air
terjunnya serta Minangkabau Village. Tidak lupa Anda menuju Desa Pandai Sikek untuk melihat Tenunan Songket dan Ukiran
khas Minangkabau. Setelah itu Anda akan diajak menuju Sentral Rendang Uni Adek yang menjual berbagai macam jenis
Rendang. Kemudian menuju hotel untuk beristirahat. (MS, MM)
HARI 02 : BUKITTINGGI – NGARAI SIANOK ( COOKING CLASS ) – BUKITTINGGI
Setelah makan pagi, Anda akan bersiap siap untuk mengikuti Cooking Class di Tabiang Takurung, disana Anda akan belajar
memasak Rendang seperti yang di lakukan oleh juru masak dunia yaitu William Wongso & Gordon Ramsay. Setelah itu Anda
diajak menuju Desa Lawang tempat dimana pembuatan Gula Merah yang masih menggunakan tenaga hewan kerbau. Kemudian
Anda akan melihat Danau Maninjau dari Puncak Lawang. Selanjutnya menuju pusat Oleh Oleh Ummi Aufa Hakim. Kembali
menuju Bukittinggi untuk beristirahat. (MP,MS,MM)
HARI 03 : BUKITTINGGI – PARIANGAN – PADANG
Setelah makan pagi, Anda bersiap siap untuk menuju Kota Padang. Sebelumnya Anda akan berfoto di Jam Gadang, Goa Jepang
dan menuju Batu Sangkar untuk mengunjungi Istana Pagaruyung. Selanjutnya Anda diajak menikmati keindahan Danau
Singkarak yang sangat terkenal. Kemudian Anda mengunjugi desa kuno yang menjadi desa terindah di dunia yaitu Desa Nagari
Pariangan. Setelah itu menuju Kota Padang dan melewati Kota Lama Padang, Perkampungan Cina, Jembatan Siti Nurbaya, Cina
Town, Masjid Raya Sumatera Barat. Menuju hotel dan beristirahat. (MP,MS,MM)
HARI 04 : PADANG – JAKARTA
GA167 PDGCGK 16.40-18.40
Setelah makan pagi, Anda masih mempunyai kesempatan untuk menikmati fasilitas hotel sampai kemudian diantar menuju
bandara untuk penerbangan kembali ke Jakarta. Terima kasih telah memilih Kami sebagai partner perjalanan Anda. (MP)
HARGA TOUR MINIMAL KEBERANGKATAN 15 PESERTA DEWASA WNI MARKET :
BUKITTINGI – NOVOTEL HOTEL/ 4*
DEWASA/ANAK TWIN SHARE
PADANG – GRAND INNA/MERCURE HOTEL/ 4*
20 – 23 Aug
IDR 7,699,000/ ORG
29 – 01 Nov
25 – 28 Des
IDR 9,050,000/ ORG
31 Des – 03 jan

SINGLE SUPPLEMENT

IDR 2,700,000/ ORG

Note : Harga di atas dapat berubah sewaktu-waktu atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika ada perubahan harga dari airlines, hotel dan lain-lain.
Susunan acara, tanggal keberangkatan dan flight detail dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

HARGA TERMASUK :
 Tiket domestik CGK-PDG-CGK dengan Garuda Indonesia,
Economy Class, Non – Endorsable, Non - Refundable, Non Reroutable sesuai ketentuan group
 Akomodasi di hotel dengan ketentuan satu kamar berdua
atau bertiga.
 Acara tour, makan dan transportasi sesuai dengan yang
disebutkan di atas.
 Bagasi cuma – cuma 20 kg per orang
 Tour Leader, Local Guide, Driver
 Cooking Class
 Covid 19 Kit ( Masker, Handsanitizer )

HARGA TIDAK TERMASUK :
 Biaya keperluan pribadi seperti laundry, telepon International,
room service, mini bar, tambahan makanan dan minuman,
optional tour, porter di hotel & bandara.
 Biaya kelebihan bagasi dan bea cukai di bandara Jakarta maupun
di negara yang dikunjungi.
 Biaya Single Supplement bagi Peserta yang menempati 1 kamar
sendiri.
 Tips untuk Tour Leader, Tour Guide dan Driver
 Ppn 1%

SYARAT & KONDISI :
1. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum 15 peserta. Jika kurang dari minimum peserta, kami berhak melakukan
penyesuaian harga tour.
2. Pendaftaran harus disertai dengan uang muka sebesar 50% dari harga tour, NON REFUNDABLE (tidak dapat dikembalikan).
3. Pendaftaran tanpa disertai deposit bersifat tidak mengikat dan dapat dibatalkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta.
4. Pelunasan harus dilakukan selambatnya 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.
5. Pendaftaran yang dilakukan kurang dari 15 hari sebelum tanggal keberangkatan harus langsung dibayar lunas.
6. Deviasi dapat dilakukan apabila jumlah Peserta yang berangkat dan yang pulang telah memenuhi kuota dari ketentuan maskapai penerbangan.
Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
7. Oleh karena administrasi segera dilaksanakan setelah pendaftaran, maka biaya pembatalan akan dikenakan apabila peserta tour mengganti
tanggal, pindah ke jenis tour yang lain atau membatalkan sama sekali, sebagai berikut :
•
30 – 15 hari kerja sebelum tanggal keberangkatan
: 50% dari total biaya tour
•
14 – 8 hari kerja sebelum tanggal keberangkatan
: 75 % dari total biaya tour
•
7 – hari H
: 100% dari total biaya tour
* (Khusus untuk HIGH/PEAK SEASON biaya pembatalan disesuaikan dengan ketentuan dari hotel dan perusahaan penerbangan)
8. Pihak tour berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan harga tour, airport tax, dll) kepada calon Peserta tour
9. Apabila terjadi force majeur karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain, kami tidak bertanggung jawab dalam
pengembalian biaya atas service yang sudah dibayarkan dan tidak digunakan dan biaya tour tidak termasuk biaya pengeluaran tambahan yang
disebabkan oleh force majeur.
10. Dengan membayar uang muka pendaftaran, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat & kondisi di atas.
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