EXOTICA PANORAMA LOMBOK 3D2N

PERIODE

: LOW SEASON TO 31 MAY 2018

TOTAL

: TENTATIVE

ITINERARY
HARI 01 | KEDATANGAN
Tiba di Lombok, Anda akan dijemput oleh tim kami di Bandara untuk diantarkan menuju Hotel sesuai pilihan.
HARI 02 | GILI TRAWANGAN (B/L/D)
Highlight : Desa Sasak – Pantai Kuta – Tanjung Aan
Tiba di Lombok anda akan dijemput oleh tim kami di Lombok yang akan mengantar anda mengunjungi Pantai
Kuta Lombok yang masih sepi pengunjung sehingga merasa berada di Pantai milik pribadi. Dilanjutkan
menuju Tanjung Aan sebuah hamparan pantai biru kehijauan sepanjang mata memandang. Setelah makan
siang mengunjungi Desa Tradisional Sasak. Makan malam Ayam Taliwang dan kembali ke Hotel.
HARI 03 | KEPULANGAN (B/)
Makan pagi di Hotel lalu selanjutnya waktu yang tersisa akan dihabiskan dengan bersantai di Hotel dan
menikmati fasilitas yang disediakan. Diantar menuju Bandara dengan membawa sejuta kenangan manis dengan
Shilla Tour.
HARGA PAKET PER ORANG :
HOTEL

2 – 3 PAX

4 – 6 PAX

7 – 9 PAX

PURI SENGGIGI

1.900.000

1.600.000

1.580.000

THE JAYAKARTA

2.400.000

2.100.000

2.000.000

HARGA TOUR TERMASUK :
1. Akomodasi 2 malam di Hotel pilihan/setaraf termasuk makan pagi (berdasarkan sekamar berdua)
2. Transportasi sesuai dengan program
3. Makan siang dan malam sesuai kebutuhan
4. Tiket masuk tempat wisata sesuai program
5. Souvenir cantik dari Shilla Tour
6. Driver cum guide selama tour
HARGA TOUR BELUM TERMASUK :
1. Transportasi dari tempat asal ke Lombok
2. PPN 1%
3. Makan dan tour diluar program
4. Pengeluaran pribadi (laundry, mini bar etc)
5. Long weekend dan high season surcharge
PAYMENT & DEPOSIT
Deposit harus dibayarkan 50% dari total biaya tour setelah mandapat konfirmasi untuk bokingan tersebut
Deposit ke 3 ( 30% ) dari total biaya tour dalam waktu 02 Mingggu sebelum keberangkatan
Pelunasan harus dibayarkan minimal 03 hari sebelum keberangkatan.
CANCELLATION & NOW SHOW
1. Pembatalan 01 minggu sebelum keberangtan akan dikenakan biaya 50% dari biaya tour
2. Pembatalan 03 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya Full dari biaya tour
3. Pembatalan di hari keberangkatan / NO SHOW dikenakan biaya Full dari biaya tour
NOTE
1. Harga tour dapat berubah dengan atau tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu
2. Harga yang diberikan merupakan harga per orang dan berdasarkan rate yang berlaku saat transaksi
3. Jika ada penambahan / pengurangan hal lain harus diinfokan ke kantor terlebih dahulu
4. Harga subject to change berdasarkan konfirmasi atas bokingan tersebut
5. Jika ada perubahan jadwal perjalanan / Force Major, pihak travel berhak merubah karena kondisi yang
tidak memungkinkan
6. Hal lain yang terdapat di luar package tour, bukan merupakan tanggung jawab pihak travel agent.
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