
 

 

 

 

PAKET TOUR PKU – SUMBAR 3D2N 

(Pekanbaru – Payakumbuh – Batusangkar – Bukittinggi) 

Day 1 

07.00 Berangkat dari Pekanbaru / Daerah Asal 

10.00 

 

Kelok Sembilan 
Tidak lengkap bila tidak mampir dan menikmati kemegahan Kelok Sembilan. Jembatan yang terletak 
di Kabupaten Lima Puluh Kota itu merupakan salah satu destinasi wisata menarik yang layak 
dikunjungi. Pemandangan yang indah dapat memanjakan mata kita 

12.00 – 13.00 ISOMA (Makan Siang di local resto) 

14.00 – 16.00 

 

Harau 
Lembah Harau terletak di Kabupaten Limapuluh Koto, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Selain 
pemandangan tebing-tebing yang menjulang dengan kokoh dan megah, anda dapat menikmati objek 
wisata seperti air terjun, taman korea, bersepada di udara, dll dan juga banyak spot foto yang bikin 
kamu semakin keren dan eksis di Lembah Harau 

18.00 – 19.00 ISOMA (Makan malam di local resto) 

20.00 Checkin Hotel Bukittinggi 

Day 2 

07.00 – 08.00 Sarapan di hotel 

09.00 – 11.00 

 

Istana Pagaruyung 
Salah satu destinasi wisaya budaya paling terkenal di Sumatera Barat. Di tempat ini kita bisa 
mengenal lebih dalam lagi sejarah kebudayaan minang kabau. Khususnya daerah batusangkar. Disini 
kamu juga bisa foto memakai baju khas minang kabau dan bisa berkuda juga bagi kamu yang hobi 
berkuda. 

12.00 – 13.00 ISOMA (Makan Siang di local resto) 

14.00 – 16.00 

 

 
Tabek Patah 
Terletak di pinggang gunung berapi antara kota Bukittinggi dan Batusangkar, Indonesia. Hawanya 
dingin dan sering berkabut. Bila cuaca cerah, pemandangannya sangat indah 

16.00 – 17.00 

 

Café Kiniko 
Café kiniko merupakan kedai kopi sekaligus pabrik pembuatan kopi tradisional. Di tempat tersebut, 
pengunjung bisa menikmati berbagai macam jenis makanan dan minuman ringan sambil melihat 
panorama perbukitan yang indah. Bagi kamu yg hobby selfie atau foto dengan tempat yang indah, 
café kiniko ini menjadi recommended bagi kamu semua. 
 

18.00 – 19.00 ISOMA (Makan malam di local resto) 

20.00 Kembali ke hotel 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Day 3 

07.00 – 08.00 Sarapan dan Check out hotel 

09.00 – 11.00 

 

 
Puncak Lawang 
Puncak Lawang merupakan nama suatu puncak dataran tinggi di Kabupaten Agam Sumatera Barat. 
Dari tempat ini, kita bisa meihat pemandangan Danau Maninjau secara utuh. 
 

12.00 – 13.00 ISOMA (Makan Siang di local resto) 

13.00 – 15.00 

 

 
Lobang Jepang 
Salah satu objek wisata sejarah yang ada di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Lubang 
Jepang merupakan sebuah terowongan (bunker) perlindungan yang dibangun tentara pendudukan 
Jepang sekitar tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan. 

15.00 – 17.00 

 

 
Jam Gadang  
Nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota bukittinggi. Menara jam ini memiliki jam dengan 
ukuran besar di empat sisinya sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa minangkabau yang 
berarti "jam besar". 

17.00 Kembali ke Pekanbaru / Daerah Asal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 

- Harga sesuai dengan hotel dan lokasi wisata    
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah 
- Tempat/Objek wisata bias disesuaikan dengan permintaan customer 
- Itenary hanya acuan dan dapat berbeda dari estimasi waktu yang tertera sesuai dengan kondisi 

lapangan 
- Itenary menyesuaikan jika terdapat penambahan lokasi wisata 

 
  

 

 

 

 

Pilihan rute perjalanan: 

Day 1 : Payakumbuh (Harau, Bukit Kelinci, Ngalau Indah) 

Day 3 : Bukittinggi (Puncak Lawang, Ngarai Sianok, Lobang 

jepang, Kebun Binatang, Bantoroyo, Green Lazzata House) 

Pembookingan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum keberangkatan 



 

 

 

 

PAKET TOUR PKU – SUMBAR 3D2N 

(PKU – P.PANJANG –BUKITTINGGI - PAYAKUMBUH) 

Day 1 

07.00 Berangkat dari Pekanbaru / Daerah Asal 

12.00 – 13.00 ISOMA (Makan siang di local resto) 

15.00 – 17.00 

 

 
Mifan Padang Panjang (Pilihan, lembah anai dan Museum PDIKM) 
Taman bermain meliputi sedikitnya 18 wahana permainan water park dan dry park yang terdapat 
di Kota Padangpanjang. Menempati lokasi di kawasan Minangkabau Village, Mifan berada dalam satu 
kompleks dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM). 

18.00 – 19.00 ISOMA (Makan malam di local resto) 

20.00 Checkin Hotel Bukit Tinggi (Free Program) 

Day 2 

07.00 – 08.00 Sarapan 

09.00 – 11.00 

 

 
Puncak Lawang 
Puncak Lawang merupakan nama suatu puncak dataran tinggi di Kabupaten Agam Sumatera Barat. 
Dari tempat ini, kita bisa meihat pemandangan Danau Maninjau secara utuh. 

12.00 – 13.00 ISOMA (Makan siang di local resto) 

15.00 – 17.00 

 

 
Banto Royo  
Berdiri di atas lahan seluas 6,2 hektar dan 80 persen dari wilayahnya terdiri dari air. Wisatawan akan 
disajikan dengan pemandangan areal persawahan Kamang dan juga jejeran bukit barisan yang 
menjulang. 

18.00 -19.00 ISOMA (Makan malam di local resto) 

20.00 Kembali ke hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Day 3 

07.00 – 08.00 Sarapan dan checkout 

12.00 – 13.00 ISOMA (Makan siang di local resto) 

14.00 – 15.00 

 

 
Green House Lazzata 
Bermula sebagai kawasan agrowisata dan pusat pembibitan bunga, kemudian kawasan ini 
dikembangkan menjadi spot wisata unik dengan rumah boneka berwarna cerah. Kamu bisa 
menemukan rumah berwarna hijau dengan tanaman yang merayap di dindingnya serta bunga 
matahari di bagian halaman depan. 

15.00 – 17.00 

 

 
Bukit Kelinci  
Termasuk dalam jajaran destinasi wisata baru. Pasalnya, lokasi ini baru buka pada tanggal 17 Juni 
2018. Seperti yang disinggung sebelumnya, tempat wisata satu ini memiliki konsep alam dan wisata 
kekinian, tepatnya bernuasa Eropa yang cukup kental 

17.00 Kembali Pekanbaru / Daerah Asal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 

- Harga sesuai dengan hotel dan lokasi wisata    
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah 
- Tempat/Objek wisata bias disesuaikan dengan permintaan customer 
- Itenary hanya acuan dan dapat berbeda dari estimasi waktu yang tertera sesuai dengan kondisi 

lapangan 
- Itenary menyesuaikan jika terdapat penambahan lokasi wisata 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembookingan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum keberangkatan 

Pilihan Rute Perjalanan: 

Day 1 : Padang panjang (Lembah anai, mifan, Museum PDIKM, 

Malibu Anai) 

Day 2 : Bukittinggi (Puncak Lawang, Ngarai Sianok, Lobang 
jepang, Kebun Binatang, Bantoroyo, Green Lazzata) 
Day 3 : Payakumbuh (Harau, Bukit Kelinci, Ngalau Indah) 



 

 

 

 

PAKET TOUR PKU – SUMBAR 3D2N 

(PKU – PADANG – SOLOK – BUKIT TINGGI) 

Day 1  

07.00 Berangkat dari Pekanbaru / daerah asal 

12.00 – 13.00 ISOMA (Makan siang di local resto) 

15.00 – 17.00 

 

 
Taplau  
Bagi Wisatawan baik lokal maupun mancanegara, kata Taplau sudah tidak asing lagi terdengar. Taplau 
merupakan salah satu objek wisata yang dimiliki Kota Padang. Taplau merupakan kepanjangan 
dari tapi lauik yang dalam bahasa Indonesia berarti tepi laut. 

18.00 – 19.00 ISOMA (Makan malam di local resto) 

20.00 Checkin Hotel (Hotel Pangeran, Mercure) / Asrama Haji Padang 

Day 2 

07.00 – 08.00 Sarapan & Checkout Hotel 

10.00 -12.00 

 

 
Kebun Teh Solok 
Salah satu pemandangan yang dapat kita nikmati sepanjang perjalanan. Di Sumatera Barat juga 
terdapat kebun teh yang tak kalah indahnya, kebun teh ini terletak di Nagari Batang Barus, Solok. 

12.00 – 13.00 ISOMA (Makan siang di local resto) 

14.00 – 16.00 

 

 
Danau Atas dan Danau Bawah 
Danau ini terletak di Kabupaten Solok yaitu di Alahan Panjang.Danau ini terdiri dari dua buah 
danau,Danau Diatas terletak di pinggir jalan Padang-Muara Labuh sedangkan yang satu lagi Danau 
DiBawah terletak di nagari Bukit Sileh Kecamatan Lembang jaya. 

18.00 – 19.00 ISOMA (Makan malam di local resto) 

20.00 Checkin Hotel Bukittinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Day 3 

07.00 – 08.00 Sarapan & Checkout Hotel 

09.00 – 11.00 

 

 
Ngarai sianok 
Sebuah lembah curam (jurang) yang terletak di perbatasan kota Bukittinggi, di kecamatan IV Koto, 
Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga 
menjadi salah satu objek wisata andalan 

12.00 – 13.00 ISOMA (Makan siang di local resto) 

14.00 -15.00 

 

 
Lobang Jepang 
Salah satu objek wisata sejarah yang ada di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Lubang 
Jepang merupakan sebuah terowongan (bunker) perlindungan yang dibangun tentara pendudukan 
Jepang sekitar tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan 

16.00 – 17.00 

 

 
Jam Gadang  
Nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota bukittinggi. Menara jam ini memiliki jam dengan 
ukuran besar di empat sisinya sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa minangkabau yang 
berarti "jam besar". 

17.00 Kembali ke Pekanbaru / Daerah asal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan:  

- Harga sesuai dengan hotel dan lokasi wisata    
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah 
- Tempat/Objek wisata bias disesuaikan dengan permintaan customer 
- Itenary hanya acuan dan dapat berbeda dari estimasi waktu yang tertera sesuai dengan kondisi 

lapangan 
- Itenary menyesuaikan jika terdapat penambahan lokasi wisata 

 
  

 

 

 

 

 

Pembookingan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum keberangkatan 

Pilihan Rute Perjalanan: 

Day 1: Padang (Taplau, Pantai Air Manis, Pantai Caroline 

Museum Adityawarman, Mesjid Raya Sumbar, Jembatan Siti 

Nurbaya) 

Day 2: Solok (Kebun teh, danau atas dan danau bawah) 

Day 3: : Bukittinggi (Puncak Lawang, Ngarai Sianok, Lobang 
jepang, Kebun Binatang, Bantoroyo, Green Lazzata) 



 

 

 

 

PAKET TOUR PKU – SUMBAR 4D3N 

(PKU – PADANG – BUKIT TINGGI - PAYAKUMBUH) 

Day 1  

07.00 Berangkat dari Pekanbaru / daerah asal 

12.00 – 13.00 ISOMA (Makan siang di local resto) 

15.00 – 17.00 

 

 
Taplau  
Bagi Wisatawan baik lokal maupun mancanegara, kata Taplau sudah tidak asing lagi terdengar. 
Taplau merupakan salah satu objek wisata yang dimiliki Kota Padang. Taplau merupakan 
kepanjangan dari tapi lauik yang dalam bahasa Indonesia berarti tepi laut. 

18.00 – 19.00 ISOMA (Makan malam di local resto) 

20.00 Checkin Hotel (Hotel Pangeran, Mercure) / Asrama Haji Padang 

Day 2 

07.00 – 08.00 Sarapan  

09.00 - 11.00 

 

 
Museum Adityawarman 
Museum ini di ambil nama besar salah seorang raja Malayapura pada abad ke-14, Adityawarman 
yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera 
Barat. Sebagai museum budaya, Museum Adityawarman menyimpan dan melestarikan benda-
benda bersejarah 

12.00 – 13.00 ISOMA (Makan siang di local resto) 

14.00 – 16.00 

 

 
Pantai Air Manis 
Batu yang menjadi simbol anak durhaka ini akan membuat Anda terkagum-kagum karena 
bentuknya yang memang menyerupai seorang laki-laki yang tengah bersujud atau tertelungkup 
menghadap tanah. 

18.00 – 19.00 ISOMA (Makan malam di local resto) 

20.00 Kembali ke hotel 

Day 3  

07.00 – 08.00 Sarapan & Checkout Hotel 

09.00 – 11.00 

 

 
Ngarai sianok 
Sebuah lembah curam (jurang) yang terletak di perbatasan kota Bukittinggi, di kecamatan IV Koto, 
Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan 
juga menjadi salah satu objek wisata andalan 

12.00 – 13.00 ISOMA (Makan siang di local resto) 

 

 

 

 



 

 

 

 

14.00 -15.00 

 

 
Lobang Jepang 
Salah satu objek wisata sejarah yang ada di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Lubang 
Jepang merupakan sebuah terowongan (bunker) perlindungan yang dibangun tentara pendudukan 
Jepang sekitar tahun 1942 untuk kepentingan pertahanan 

18.00 – 19.00 ISOMA (Makan malam di local resto) 

20.00 Checkin Hotel B.Tinggi 

Day 4 

07.00 – 08.00 Sarapan & Checkout Hotel 

09.00 – 11.00 

 

 
Puncak Lawang 
Puncak Lawang merupakan nama suatu puncak dataran tinggi di Kabupaten Agam Sumatera Barat. 
Dari tempat ini, kita bisa meihat pemandangan Danau Maninjau secara utuh. 

12.00 – 13.00 ISOMA (Makan siang di local resto) 

14.00 – 15.00 

 

 
Bukit Kelinci  
Termasuk dalam jajaran destinasi wisata baru. Pasalnya, lokasi ini baru buka pada tanggal 17 Juni 
2018. Seperti yang disinggung sebelumnya, tempat wisata satu ini memiliki konsep alam dan wisata 
kekinian, tepatnya bernuasa Eropa yang cukup kental.  

16.00 – 17.00 

 

Harau 
Lembah Harau terletak di Kabupaten Limapuluh Koto, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Selain 
pemandangan tebing-tebing yang menjulang dengan kokoh dan megah, anda dapat menikmati 
objek wisata seperti air terjun, taman korea, bersepada di udara, dll dan juga banyak spot foto yang 
bikin kamu semakin keren dan eksis di Lembah Harau 

18.00 Kembali ke Pekanbaru / Daerah Asal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilihan Rute Perjalanan: 

Day 1 - 2: Padang (Taplau, Pantai Air Manis, Pantai Caroline 

Museum Adityawarman, Mesjid Raya Sumbar, Jembatan Siti 

Nurbaya) 

Day 3 :Bukittinggi (Puncak Lawang, Ngarai Sianok, Lobang jepang, 

Kebun Binatang, Bantoroyo, Green Lazzata) 

 

 

 



 

 

 

 

Harga sudah termasuk:   Harga tidak termasuk:  
* Hotel    * Pengeluaran Pribadi Lainnya 

* Makan sesuai program  * Tips untuk guide/sopir 

* Tiket masuk objek wisata  * Permintaan lainnya diluar harga termasuk 

* Transportasi (Bus Pariwisata)  * Rute tambahan diluar program 

* Guide (Jika Perlu)      
 
Keterangan: 

- Harga sesuai dengan hotel dan lokasi wisata    
- Harga sewaktu-waktu bisa berubah 
- Tempat/Objek wisata bias disesuaikan dengan permintaan customer 
- Itenary hanya acuan dan dapat berbeda dari estimasi waktu yang tertera sesuai dengan kondisi 

lapangan 
- Itenary menyesuaikan jika terdapat penambahan lokasi wisata 

 
  

 

 

 

Pembookingan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum keberangkatan 


