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TRAVELLINO PRIVATE LEISURE – ADVENTURE JOURNEY 
 

Sailing Labuan Bajo Deluxe III 2021/2022 

3 hari dimulai dari Rp.4.650.000/orang 
Ideal untuk 6 – 30 orang 

Travellino Tour and Travel highlights 
• Rinca Island 

• Kelor Island 

• Padar Island 

• Kalong Flying Experience 

• Komodo National Park 

• Manta Point 

• Pink Beach 
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Itinerary 
 
Day 1: Jakarta/Bali - Labuan Bajo | Island hopping 
 
Hari ini Anda memulai perjalanan menelusuri perairan Labuan Bajo. Phinisi akan 
membawa Anda menelusuri Labuan Bajo. Destinasi pertama yaitu Pulau Kelor, 
di mana Anda akan memulai pendakian menuju puncak bukit di pulau, untuk 
melihat panorama indah kepulauan Labuan Bajo. Kemudian menuju ke Pulau 
Manjarite. Sorenya, Anda akan menyaksikan keindahan Pulau Kalong, di mana 
aka nada ribuan kalong terbang menyeberangi perairan, dilengkapi dengan 
keindahan langit sore Labuan Bajo. 
 
Day 2: Labuan Bajo | Padar Island 
 
Peserta akan menikmati sunrise yang sangat indah di subuh hari, kemudian acara 
akan langsung dilanjutkan menuju Pulau Padar yang sangat exotis dengan 
keindahan alamnya. Anda juga akan bersantai di Pink Beach yang indah. Acara 
akan dilanjutkan menuju Taman Nasional Komodo. Setelah itu, menuju ke 
Manta Point untuk mencari ikan manta/pari yang berkeliaran di sekitar 
perairan. Terakhir, kunjungi Taka Makassar yang merupakan gusong pasir yang 
timbul di perairan Labuan Bajo. 
 
Day 3: Labuan Bajo - Home ׀ Kanawa Island 
 
Hari ini Anda akan menikmati snorkeling di Pulau Siaba. Destinasi terakhir 
yaitu Pulau Kanawa, sebelum kembali ke Kota Labuan Bajo. Terima kasih dan 
sampai jumpa dalam perjalanan selanjutnya bersama Travellino! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=Pulau+Padar&rlz=1C1CHBF_enAU795AU795&oq=Pulau+Padar&aqs=chrome..69i57j0l5.310j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=taman+nasional+komodo&rlz=1C1CHBF_enAU795AU795&oq=Taman+Nasional+Komodo&aqs=chrome.0.0l5j69i61.332j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Gambar Phinisi 
 

 
 
 
 
 
 



Sailing Labuan Bajo Deluxe III 

3D/2N (Live aboard) 
Departure: March 2021 – January 2022  
   

     
              

 
                                        
   
 
   

Travellino Tour 
and Travel 

Contact Persons: 
WA:  
0812-8605-8624 (Admin 1) 
0813-2064-9296 (Admin 2) 
Email: travellino2019@gmail.com 
Website: www.travellinotour.com 
 

travellino_tour 

Harga per Orang 

6 orang 
Rp.9.800.000 

8 orang 
Rp.7.400.000 

10 orang 
Rp.6.300.000 

12 orang 
Rp.5.300.000 

14 orang 
Rp.4.600.000 

16 orang 
Rp.5.650.000 

18 orang 
Rp.5.050.000 

20 orang 
Rp.4.550.000 

22 orang 
Rp.4.800.000 

24 orang 
Rp.4.400.000 

26 orang 
Rp.5.300.000 

28 orang 
Rp.4.950.000 

30 orang 
Rp.4.650.000 

 

Termasuk: 
 

• 2 malam di Phinisi (11 Cabins: 2 Executive Cabins, 3 Private Cabins, 6 

Shared Cabins) 

• Speed boat dengan glass bottom 

• Airport/Hotel transfer 

• Makan (pagi, siang, dan malam) total 7x 

• Perlengkapan snorkeling (Masks + Fins) 

• Unlimited air mineral, kopi, dan teh 

• Underwater Camera [GoPro Hero 8] 

• Pelampung keselamatan 

• Smart TV, Karaoke, Cinemas 

• Wi-Fi On-board 

• Dokumentasi [foto] 

• Local Guide 

 
Tidak Termasuk: 
 

• Tiket pesawat 
• Tiket masuk Taman Nasional Komodo 
• Tour tambahan 
• Tip untuk Local Guide dan Tour Leader 
• Pengeluaran pribadi: room service, belanja, mini bar, makanan dan 

minuman, dan pengeluaran lainnya 
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SYARAT DAN KETENTUAN 
 

1. Minimal keberangkatan 6 orang. 

2. Boleh membawa gear diving sendiri. 

3. Uang muka pendaftaran tidak dapat dikembalikan (DP non-refundable). 

4. Grup akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta 

sesuai yang tercantum di nomor 1. 

5. Acara perjalanan dapat berubah/diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap 

penerbangan dan hotel. Apabila dalam periode tur di kota yang dikunjungi 

sedang penuh, maka akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di 

dalam kota. 

6. Apabila terjadi kondisi diluar kendali seperti: kehilangan, kerusakan, 

gangguan, keterlambatan sarana transportasi, bencana alam, dll) yang dapat 

memengaruhi acara tour akan dirubah dan bersifat non-refundable. Dan 

biaya tur tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan 

oleh kondisi di luar kendali.  

7. DP akan dilakukan 45 Hari sebelum keberangkatan. 

8. Pelunasan biaya tur paling lambat 14 hari sebelum keberangkatan.  

9. Pengunduran diri atau pindah tanggal atau pindah acara tur sebelum tanggal 

keberangkatan akan dikenakan biaya pembatalan sbb: 

a. 30-15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50% dari biaya tur. 

b. 14-06 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tur. 

c. 05 hari kalender sebelum tanggal keberangkatanL 100% dari biaya tur. 

10. Dengan membayar DP, maka Anda sudah dianggap memahami dan 

menerima syarat & kondisi di atas. Syarat & kondisi tur selengkapnya 

berlaku sesuai dengan yang tertera di dalam brosur program tour. 
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PENDAFTARAN & PELUNASAN 
 

1. Pendaftaran harus disertai dengan KTP dan uang muka sebesar DP 

50%/orang. Dan sisanya harus dilunasi 14 hari sebelum hari keberangkatan. 

2. Pendaftaran yang dilakukan 14 hari sebelum tanggal keberangkatan harus 

langsung melunasi pembayaran. 

3. Travellino berhak membatalkan pembukuan peserta tur yang belum 

membayar deposit serta termin pembayaran sesuai tanggalnya dan 

menyerahkan KTP sebagai jaminan keikutsertaan dalam tur, dengan atau 

tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

4. Sebelum pelunasan harga tidak mengikat dapat berubah sewaktu – waktu. 

 

TANGGUNG JAWAB 
 
Travellino akan berusaha memberikan pelayanan terbaik. Travellino beserta 

agen – agen perjalanan tidak bertanggung jawab dan tidak bisa dituntut atas: 

1. Kecelakaan, kehilangan atau keterlambatan bagasi oleh pihak maskapai 

penerbangan, hotel dan alat angkutan lainnya. 

2. Kerugian waktu, perubahan acara perjalanan atau tambahan biaya karena 

kegagalan, gangguan dan keterlambatan pesawat udara/kereta api/alat 

angkutan lainnya sehingga tidak dapat berangkat/tiba ditempat tujuan pada 

hari/waktu yang ditentukan. 

3. Sebab-sebab lain di luar dari kemampuan kami. 

4. Kehilangan barang pribadi, koper, titipan barang di bandara, hotel dan 

tindakan kriminal yang menimpa peserta tur selama perjalanan. 

5. Perubahan acara perjalanan akibat dari bencana alam, perang, wabah 

penyakit, aksi teroris, kerusuhan dan lain sebagainya bersifat “Force Majeur”. 
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TRAVELLINO DAN SELURUH AGEN BERHAK 
 
1. Membatalkan atau menunda keberangkatan tur yang telah dijadwalkan, 

apabila jumlah peserta kurang dari jumlah minimum peserta sesuai produk 

tur masing-masing. 

2. Merubah (memutar) rute & acara perjalanan sesuai dengan kondisi & 

konfirmasi dari maskapai penerbangan atau berdasarkan kondisi hotel di 

masing-masing kota. 

3. Meminta peserta tur untuk keluar dari rombongan apabila peserta tur yang 

bersangkutan mencoba membuat kerusuhan, mengacaukan acara tur, 

meminta dengan paksa dan memberikan informasi yang tidak benar 

mengenai acara tour, dll. 

 

PERMINTAAN KHUSUS 
 
Permintaan khusus seperti menu makanan (vegetarian, diet, no pork, dll), kamar 

yang bersebelahan/saling berhubungan, dll. Silahkan memberitahukan ke pihak 

kami pada saat pemesanan tur (reservasi). Pihak Travellino tidak menjamin 

ketersediaan permintaan tersebut, karena permintaan khusus tersebut 

membutuhkan konfirmasi/ketersediaannya sesuai dari pihak hotel/restoran. 

 

Jakarta, 

 

 

 

(Nama Lengkap) 

Mewakili seluruh peserta 

 
 

 


