HIGHLIGHT :
MANDALIKA INTERNATIONAL CIRCUIT
MERESE HILLS
GILI TRAWANGAN, MENO, AIR
PINK BEACH

Mulai dari:

IDR
3,580,000

Termasuk : Hotel, Air Mineral, Masker & Hand Sanitizer, Asuransi perjalanan

Hari 01:

ARRIVAL – LOMBOK
Setibanya di Lombok International Airport, anda akan dijemput oleh perwakilan kami dan diantar menuju sebuah desa
yang terkenal dengan hasil tenunannya yaitu Sukarara Weaving Village, setelah itu anda akan menuju Kuta Beach dan
Tanjung Aan Beach yang menjadi pantai yang cocok untuk berenang dan snorkeling, selanjutnya anda akan diajak untuk
melihat Mandalika International Circuit yang rencananya akan digunakan ajang MotoGP Indonesia tahun 2021. Pada
sore hari, anda akan menikmati waktu terbenamnya matahari di Merese Hills. Setelah itu kembali ke hotel untuk
beristirahat dan menikmati waktu santai. (Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: Favehotel Lombok atau setaraf

Hari 02:

LOMBOK
Pagi hari, setelah sarapan. Anda akan diantar menuju Bangsal Harbour untukmenuju Gili Island, anda akan diajak untuk
Island Hopping & melakukan aktivitas snorkeling di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Setelah itu, anda akan
menuju Malimbu Hills untuk melihat pemandangan Lombok Utara, serta untuk bersantai di sore hari, anda akan
bersantai di Batu Bolong Temple. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)

Hari 03:

LOMBOK
Setelah sarapan pagi, anda akan dijadwalkan untuk mengunjungi Tanjung Luar Beach, lalu melakukan aktivitas
Snorkeling di Gili Petelu yang memiliki 3 gugusan pulau kecil, lalu menikmati makan siang di Pink Beach yang merupakan
terkenal dengan tumpukan pasir berwarna pink, terakhir anda akan menikmati sunset di Gili Pasir yang terbentuk hanya
dari tumpukan pasir putih dan muncul saat air laut surut. Setelah itu kembali ke hotel untuk beristirahat dan menikmati
waktu untuk bersantai. (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam)

Hari 04:

LOMBOK – DEPARTURE
Setelah sarapan, anda akan diajak mengunjungi air terjun yang terkenal yaitu Benang Stokel dan Benang Kelambu yang
sangat terkenal dengan keindahannya, dilanjutkan dengan menuju Sade Village yang menjadi tempat tinggal suku Sasak
dan warganya memiliki kepandaian dalam menenun kain. Setelah itu anda akan diantar menuju Lombok International
Airport untuk penerbangan pulang. (Makan Pagi, Makan Siang)
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BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH /ORANG :

(X 1000)

Keberangkatan Periode
JANUARI – MARET 2021

Dewasa Satu
kamar 02 Orang

Anak dibawah
12 tahun sekamar
dgn 01 dewasa

Anak dibawah 12
tahun sekamar dgn
02 Dewasa (dgn
extra bed)

Single Supplement

02 – 03 PESERTA + PEMANDU LOKAL

3,990
3,580

3,990
3,580

3,990
3,580

2,000

04 – 06 PESERTA + PEMANDU LOKAL

*Minimum 02 peserta berangkat // Private Tour
**Harga hanya berlaku untuk WNI
NOTE :
* Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
** Harga dapat berubah sewaktu – waktu (based on availability hotel)

BIAYA SUDAH TERMASUK:

BIAYA BELUM TERMASUK :

1. Akomodasi bintang 3 atau setaraf
berdasarkan 1 kamar untuk 2 orang
2. Tiket masuk objek wisata sesuai dengan jadwal acara
3. Makan sesuai dengan jadwal acara.
4. Supir sebagai Pemandu Lokal / Supir + Pemandu Lokal
5. Transportasi ber-AC selama perjalanan.
6. Sewa peralatan snorkeling
7. Sewa Boat untuk snorkeling trip di 3 Gili
8. Air mineral selama tour
9. Masker & Hand sanitizer
10. Asuransi perjalanan
11. PPN 1%

1. Biaya pengeluaran pribadi seperti laundry, dan sminibar.
2. Tiket Pesawat ke / dari Lombok
3. Biaya RAPID TEST / SWAB TEST / ANTIGEN
4. Biaya Tour Tambahan (Optional Tour)
5. Penambahan biaya pada period High Season
6. Tipping Supir sebagai Pemandu Lokal / Supir + Pemandu Lokal
7. Dokumentasi
8. Holiday / Weekend Surcharge (jika ada akan diinformasikan)

HAL – HAL PERHATIAN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tour akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 2 orang dewasa/group
Pendaftaran tour harus disertai dengan pembayaran dari total Biaya Tour.
Paket tour yang tidak dipergunakan sama sekali ataupun hanya sebagian bersifat non-Refundable ( tidak dapat diuangkan kembali ).
ATS berhak membatalkan pendaftaran peserta tour yang belum melunasi biaya tour sesuai batas waktu yang telah ditentukan ATS.
Biaya pendaftaran peserta tour tidak dapat dikembalikan bila peserta tour melakukan pembatalan secara sepihak.
Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan.
Dalam hal terjadi keadaan force majeur/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam, dan lain-lain, ATS
berhak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta Tour, merubah rencana perjalanan, baik susunan maupun jadwalnya,
halmanaperubahan itu dilakukan demi kepentingandan keamanan Peserta serta kelancaran perjalanan. Dalam hal ini tidak ada
pengembalian uang atas service yang tidak digunakan.
8. Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA Travel Safe, untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak terduga yang
mungkin terjadi selama perjalanan. Manfaat yang di jamin adalah : Kecelakaan Diri, Biaya Medis, Evakuasi Medis Darurat / Repatriasi,
Repatriasi Jenazah,Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi.
Note* : Syarat dan ketentuan sesuai dengan isi Polis ACA Asuransi Travel Safe Domestik Bundling Group ATS VACATIONS.
9. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
10. Peserta Tour yang berusiadiatas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau indera atau keterbatasan secara
mental, wajib didampingi oleh anggota keluarga atau saudara atau teman yang akan bertanggung jawab selama perjalanan tour.
Note: Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product ATS.
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