
PELANGI HOLIDAYS Tour & Travel  

 

Rencana Perjalanan & Destinasi Favorit 

Danau Maninjau, Jam Gadang, Ngarai Sianok, Lembah Anai, 
Pandai Sikek, Jembatan Sitinurbaya Pantai Padang & Mesjid 

Raya Sumbar 
 

Halo Pelanggan,(Pelangi Holidays)  
 
kami selalu berusaha memberikan layanan terbaik dengan harga yang sesuai dengan 
kualitasnya. Kami biro perjalanan resmi dan sudah dipercaya banyak wisatawan 
sejak tahun 2008, dengan tim yang handal dan fasilitas pilihan akan memberikan 
kenyamanan serta kepuasan liburan anda bersama kami. 
 
1. Hotel yang nyaman, pilihan No.1 di setiap daerah destinasi 
2. Transportasi yang layak ( minimal 5 tahun operasional) 
3. Restoran pilihan dan terfavorit dengan beragam menu 
4. Pemandu/driver yang handal dan berlisensi (HPI) 
5. Asuransi perjalanan (Group) 
 
Kami ingin menjamin bahwa harga produk kami telah dipertimbangkan secara 
matang dan sesuai dengan kualitasnya. Kami selalu berusaha untuk memberikan 
harga yang terbaik untuk pelanggan kami tanpa mengorbankan kualitas produk 
kami. 
 
Kami memberikan jaminan kualitas untuk setiap layanan yang kami tawarkan dan 
siap membantu Anda kapan saja. Jangan ragu untuk memilih layanan kami! 

Teman Terbaik Perjalanan Anda 



 
H 01 : Airport- Puncak Lawang Maninau- Bukittinggi (Ms,Mm) 
 Setibanya di Aiport anda akan bertemu dengan tim kami 
 Perjalanan tour dimulai menuju Puncak Lawang dan menginap di Bukittinggi 
 Aktivitas dan Destinasi yang dikunjungi hari ini: 
     - Mengunjungi PDIKM (Pusat dokumentasi informasi dan kebudaayan Minangkabau) di Padang Panjang 
     -Mengunjungi objek wisata Puncak lawang, disini anda akan disuguhi pemandangan alam dan 

menikmati keindahan danau maninjau dari ketinggian dengan latar belakang bukit barisan 
    - Melihat proses pembuatan gula lawang dengan jasa kerbau secara tradisional 
    - Mengunjungi desa pandai sikek yaitu pusat kerajinan tangan berupa songket dan ukiran kayu  
 Makan siang dan makan malam di lokal restoran  
 Check in hotel di Bukittinggi, acara bebas 
 

H 02 : Bukittinggi- Padang- Airport (Sp,Ms) 
 Sarapan pagi dan langsung check out hotel 
 Meninggalkan kota Bukittinggi menuju Padang dan airport 
 Aktivitas dan Destinasi yang dikunjungi hari ini: 
     - Bukittinggi city tour mengunjungi Ngarai sianok, lobang jepang, jam gadang dan shopping di pasar atas 
    - Kawasan cagar alam lembah anai dengan objek wisata air terjun sepanjang masa. Disini anda bisa 

menikmati keindahan air terjun dan spot foto yang instagramable 
   - Padang city tour mengunjungi objek wisata jembatan siti nurbaya, kota tua kampung china, pantai 

padang dan Mesjid Raya SUMBAR 
   - Belanja oleh-oleh keripik balado 
 Makan siang di lokal restoran 
 Tiba saatnya menuju airport. Tour berakhir dan sampai jumpa lagi. 

EXPLORE DANAU MANINJAU 2 HARI 1 MALAM 
1 Malam Bukittinggi 

Itinerary/Rencana Perjalanan VALID: 20 DES 2023 

** Note: Untuk kelancaran program, sangat disarankan tiba di bandara minangkabau sebelum  jam 09.00 wib  

** Note: Untuk penerbangan kembali disarankan pukul 17.00 wib 



JUMLAH 
PESERTA 

Transportasi 

HARGA PAKET PER ORANG (DALAM RUPIAH) 

 
Hotel Bukittinggi:  

Grand Rocky/ Novotel 
/ Santika  (1N) 

**** 

 
Hotel Bukittinggi:  

Royal Denai/ Grand 
Bunda  (1N) 

*** 

 
Hotel Bukittinggi:  

Grand Malindo/ Nikita / 
Kharisma  (1N) 

** 

02-03 Pax Avanza Rp.1.734.000,-/Pax Rp.1.621.000,-/Pax Rp.1.516.000,-/Pax 

04-05 Pax Innova Rp.1.484.000,-/Pax Rp.1.371.000,-/Pax Rp.1.266.000,-/Pax 

06-09 Pax Elf 12 seat/ Hiace Rp.1.509.000,-/Pax Rp.1.396.000,-/Pax Rp.1.291.000,-/Pax 

10-12 Pax Elf Long Rp.1.319.000,-/Pax Rp.1.206.000,-/Pax Rp.1.101.000,-/Pax 

13-15 Pax Bus 27 Seat Rp.1.279.000,-/Pax Rp.1.166.000,-/Pax Rp.1.061.000,-/Pax 

16-19 Pax foc 01 Bus 27 seat Rp.1.272.000,-/Pax Rp.1.152.000,-/Pax Rp.1.040.000,-/Pax 

20-25 Pax foc 01 Bus 29 Seat Rp.1.201.000,-/Pax Rp.1.082.000,-/Pax Rp.972.000,-/Pax 

26-29 Pax foc 02 Bus 35 Seat  Rp.1.251.000,-/Pax Rp.1.129.000,-/Pax Rp.1.015.000,-/Pax 

30-35 Pax Foc 03 Bus 45 Seat  Rp.1.287.000,-/Pax Rp.1.162.000,-/Pax Rp.1.045.000,-/Pax 

36-40 Pax foc 03 Bus 45 seat Rp.1.223.000,-/Pax Rp.1.100.000,-/Pax Rp.985.000,-/Pax 

Tambahan biaya Sekamar sendiri Rp.450.000,-/Pax Rp.350.000,-/Pax Rp.250.000,-/Pax 

HARGA PAKET TERMASUK: 

 Hotel sesuai pilihan harga paket (sekamar berdua) 

 Makan dan minum sesuai program ( 03 kali di lokal 
restoran), restoran standar Pelangi Holidays 

 Tiket masuk objek wisata 

 Transportasi sesuai jumlah peserta (AC) 

 Sopir/ Guide Pemandu wisata 

 Makan bika Talago 

 Air mineral setiap hari selama tour 

 Spanduk/ Banner 

 Welcome Snack  

 Asuransi perjalanan 

HARGA PAKET TIDAK TERMASUK: 

 Tiket pesawat PP 

 Airport tax & Porter 

 Pengeluaran Pribadi lainnya 

 Minuman tambahan di restoran (Juice) 

 Tips untuk guide & supir 

 Permintaan lainnya di luar harga termasuk 

 Rute tambahan di luar program 

Harga paket tour Anak-anak:  
- Bayi- umur 4th: Free 
- Anak umur 05-10th pakai ebed 75% dari harga dewasa 
- Anak umur 05-10th tanpa ebed 50% dari dewasa) 

HARGA TERBAIK & JAMINAN KUALITAS 
“Harga terbaik bukanlah yang termurah, tapi yang memberikan kualitas terbaik dan pengalaman yang luar biasa” 
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RESERVASI & KETENTUAN 
Layanan yang disediakan oleh Pelangi Holidays Travel memiliki syarat dan ketentuan sebagai berikut: 

Cara Reservasi: 
 

1. Tentukan pilihan paket yang anda setujui 

2. Cek secara detail paket yang anda pilih, itinerary, hotel sesuai bintang dan fasilitas yang termasuk maupun tidak termasuk paket. 

3. Informasikan jadwal liburan anda pada kami. 

4. Jika semua informasi yang anda berikan dan diterima tim kami, dengan segera kami akan menyiapkan semua kebutuhan/fasilitas 

paket yang anda pilih. 

5. Jika semua kebutuhan/fasilitas paket sudah tersedia, hotel, transportasi, pemandu dan lainnya dengan segera akan kami 

informasikan pada anda 

6. Kami akan menerbitkan invoice resmi untuk pembayaran DP paket tour ( ketergan lengkap baca ketentuan dibawah) 

7. Setelah pembayaran kami terima, otomatis bokingan anda sudah tercatat sebagai peserta tour bersama Pelangi Holidays. 

 

Ketentuan bokingan dan Pembayaran: 
 

1. Uang muka bokingan minimal 50% dari total biaya tour 

2. Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen yang diminta oleh pihak Pelangi Holidays Travel, seperti KTP 

atau kartu identitas yang masih berlaku untuk keperluan asuransi 

3. Pendaftaran tidak disertai uang muka bersifat tidak mengikat dan dapat dibatalkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada 

peserta 

4. Pelunasan biaya tour maksimal pada hari 1 hari sebelum jadwal tour 

5. Bagi peserta yang berusia lebih dari 70 tahun, atau memiliki keterbatasan secara fisik / mental wajib didampingi oleh anggota 

keluarga / teman / saudara dari peserta selama tour 

6. Jika terdapat surat kontrak/perjanjian khusus yang disepakati oleh peserta tour dan Pelangi Holidays Travel, maka uang muka 

pendaftaran, pelunasan dan syarat-syarat lain yang berlaku bisa menyesuaikan dengan kontrak/perjanjian  
 

Pembatalan/Penundaan Tour 
 

1. Pembatalan 30 hari sebelum trip, uang kembali 100% 

2. Pembatalan 29-14 hari sebelum trip, uang kembali 50% 

3. Pembatalan 13-5 hari sebelum trip, uang kembali 25% 

4. Pembatalan 1 hari sebelum trip, uang kembali 0% 
 

Pergantian / penundaan tanggal trip dikenakan charge 5% dari total biaya trip 
 

1. Jika terjadi pembatalan atau pergantian tanggal tour dikarenakan force majeur seperti bencana alam, kecelakaan, sakit, huru 

hara atau diakibatkan oleh kesalahan peserta tanpa konfirmasi dianggap sebagai pembatalan sepihak oleh peserta 

2. Pembatalan/penundaan tour pada masa high season atau peak season uang DP tidak dapat direfund 

3. Semua bentuk pembatalan / penundaan jadwal tour diinformasikan secara jelas kepada Pelangi Holidays Travel melalui 

email/whatsapp dan telepon 
 

Peraturan Pelangi Holidays Travel 
 

1. Peserta dilarang untuk membawa barang-barang terlarang yang dianggap melanggar peraturan hukum yang berlaku di 

Indonesia. Contoh: Narkotika, senjata api, minuman keras ilegal dll 

2. Peserta dilarang melakukan kegiatan yang bersifat melanggar hukum dengan menggunakan fasilitas Tour seperti mobil & hotel 

3. Dilarang membuang sampah sembarangan 

4. Dilarang merusak/mengambil benda-benda Cagar Budaya, Tanaman, Hewan yang dilindungi atau yang berada di area wisata 

5. Wajib mematuhi instruksi dari Driver / Tour Guide kami 

6. Wajib mematuhi peraturan hotel 

7. Wajib menjaga kesopanan di setiap tempat wisata yang dikunjungi 

 

Lain-lain: 
 

1. Syarat dan ketentuan ini bersifat mengikat 

2. Peserta yang menggunakan layanan dari Pelangi Holidays Travel dianggap sudah membaca dan menyetujui syarat dan 

ketentuan yang berlaku. 
  

 

 
Selamat berlibur , 
(www.pelangiholidays.com) 


