
 

 

3D2N EXPLORE LOMBOK 
(LOW SEASON) 

 

 
HARI 01 : KEDATANGAN – SUKU SASAK (Makan Siang/Makan Malam) 
- Kedatangan di sambut Team  
- Makan siang Lokal Resto 
- Desa Sade merupakan desa adat suku sasak 
- Pantai Kuta Mandalika  
- Photo stop di Depan Sirkuit Mandalika  
- Bukit Seger  
- Pantai Tanjung A’an  
- Desa Sukarare merupakan Desa Tenun Di Lombok  
- Makan malam Kuliner Lombok AyamTaliwang  
- Chek In Hotel  
 
HARI 02 : EXOTIC GILI TRAWANGAN (Makan Pagi/Makan Siang/Makan Malam) 
- Sarapan Di Hotel  
- Malimbu Cliff Photo stop dengan Latar Belakang Selat Lombok 
- Pelabuhan Teluk Nare  
- Gili Trawangan ( Snorkling,Glass Bottom Boat,Cycling BIAYA SENDIRI )  
- Makan siang Lokal Resto Di Gili Trawangan  
- Sore Hari Kembali Menyebrang ke Kota  
- Berburu Oleh oleh Lombok ( Mutiara Lombok,Kaos Lombok,Cemilan Lombok ) 
- Makan Malam Di Pinggir Pantai Tanjung Bias  
- Kembali Ke Hotel 
 
HARI 03 : HOME SWEET HOME (Makan Pagi ) 
- Sarapan Di Hotel  
- Islamic center  
- Desa Banyumulek  
- Di Hantar Ke Bandara 

 
TANGGAL Hotel HARGA 

9,11,13,16,18 Mei 2023 Sundwood Mataram*3 Rp 3,350,000 

 
Harga Termasuk: 

• Transportasi Ac standar parawisata 
• Tiket pesawat PP Jakarta - Lombok 
• Hotel*3 
• Makan sesuai program 
• Tiket Wisata 
• Dokumentasi 



 

 

Harga Tidak Termasuk: 
• Tipping Guide & Driver  
• Pengeluaran pribadi 
• Makan di luar program 
• Asuransi perjalanan 

 
KETERANGAN :  

 
SYARAT & KETENTUAN :  

• Uang muka pendaf taran yang dibayarkan kepada Wisata Murah  tidak dapat dikembalikan 

(down payment non-refundable)   

• Pembayaran Minimal 50% Dari Total Invoice yang harus dibayarkan ke Wisata Murah 

• Pelunasan biaya tour dilakukan 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.  

• Jadwal tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan 

tanpa mengurangi isi dalam acara tour tersebut.  

• Apabila pembookingan kurang dari 14 Hari sebelum tanggal keberangkatan. Peserta wajib 
membayar 100% Total Invoice 

• Bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa 

disetujui, karena keharusan sehubungan dengan tenggat waktu yang ditentukan perusahaan 
penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan Peserta tetap 
dikenakan denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi terkait pihak airlines, 

hotel dan agen di luar negeri. 

• Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Peserta atau Wisata Murah) karena 

bencana alam, perang, wabah penyakit, aksi teroris atau keadaan ‘Force Majeure’ lainnya,  

maka ketentuan-ketentuan di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih 

dahulu, tergantung dari kebijakan pihak airlines, hotel dan agen di luar negeri. (Force Majeure;  

Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga 

suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya).  

• Jika terjadi pembatalan acara tour oleh Peserta sebelum tanggal keberangkatan maka biaya 

pembatalan adalah sebagai berikut: 

- Setelah pendaf taran    : Uang muka pendaf taran (Non Refundable) 

- 30-15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari biaya tour  

- 14-08 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 75% dari biaya tour 

- 07-00 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour 

- Pembatalan diatas diluar tiket yang sudah di Issued (Apabila menggunakan Tiket Pesawat dari 

Wisata Murah).  

- Untuk Paket Tour yang menggunakan tiket dari Wisata Murah. Tiket Tersebut bersifat (Non 

Refundable). 

- Semua pengembalian Dana Pembatalan Tour akan di proses 30 – 90 Hari Kerja. 

 

   ** Dengan membayar Deposit Tour Anda dianggap telah memahami dan menerima kondisi diatas **  

 

 


