TERMS AND CONDITIONS TOUR( (TOUR SUMBA)
 Batas waktu pelunasan biaya trip
o Deadline DP #1 (50%): 14–45 hari sebelum jadwal trip
o Deadline Pelunasan (50%): 7 hari sebelum trip berlangsung
o Untuk trip internasional mempunya sistim pembayaran yang agak
berbeda dari paket domestik
 Tidak ada pengembalian Down Payment/Uang Muka bagi peserta trip
yang membatalkan keikutsertaannya.
 Harga tiket pesawat dapat berubah sewaktu-waktu, yang tentunya dapat
merubah total keseluruhan harga paket trip tersebut. ( jika harga paket di
gabung dengan harga tiket pesawat
 Peserta diharapkan memiliki riwayat kesehatan yang bagus dan
disarankan untuk membawa obat-obatan pribadi/sesuai kebutuhan.
 Wanita HAMIL dibawah usia kandungan kurang dari 5 bulan, di izinkan
mengikuti trip
Toursumba.com BILA melampirkan SURAT
KETERANGAN DOKTER.
 Harga Trip tidak termasuk Asuransi Perjalanan bagi tiap-tiap peserta.
Terkecuali peserta membeli asuransi yang kami sediakan, tapi itu di luar
harga paket yang kami berikan
 Apabila terjadi perubahan jadwal acara oleh pihak pelaksana/pemerintah
setempat, itu di karnakan kondisi cuaca yang buruk ( seperti batalnya
penyebrangan kapal, angin besar dan gelombang, bencana alam dan lain
sebagainya, diluar tanggung‐jawab kami dan DP yang sudah masuk tidak
dapat dikembalikan.
 Intenary open trip atau private dapat berubah, di sesuaikan jadwal
pesawat tiba dan kedatangan serta kondisi lainnya, akan di bicarakan
bersama2 dengan peserta trip
 Trip ini dapat diikuti oleh grup atau peorangan sekalipun, tetapi apabila
keseluruhan peserta yang ikut serta kurang dari jumlah target peserta
yang telah ditentukan, maka biaya akan kami sesuaikan dengan jumlah
peserta, dan harga akan mengikuti jumlah peserta, seperti yang telah di
sampaikan dari awal oleh pihak marketing kami
 Untuk jadwal open trip, tidak ada jumlah minimal, tetap di berangkatkan
sesuai dengan tanggal yang telah kami jadwalkan
 Jadwal dan itinerari trip dapat berubah sewaktu-waktu tergantung cuaca
dan kondisi lalu lintas selama perjalanan.
 Untuk upgrade kamar pada saat tour berlangsung, pihak travel akan
menghitung berapa biaya upgrade yang akan di bayarkan(selisih harga
kamar), ini mejadi tanggung jawab peserta peserta sepenuhnya
 Pihak travel tidak bertanggung jawab atas biaya yang di timbulkan pada
saat tour berlangsung pihak peserta meminta untuk menggantikan
akomodasi yang lain di luar akomodasi yang telah di sepakati saat awal















pembayaran, biaya yang timbul atas hal ini merupakan tanggung jawab
sepenuhnya dari peserta trip peserta trip
Itinerari atau trip ini dapat berubah/dibatalkan jika terjadi akibat FORCE
MAJEURE, yaitu sesuatu kondisi/keadaan yang terjadi di luar prediksi
kami. Seperti; bencana alam, kondisi cuaca buruk, kerusuhan,
perang,hujan lebat dan banjitr dan kondisi bahaya lainnya dan dalam hal
ini, peserta trip tidak dapat membebankan atau menuntut segala ketidak
nyamanan, kerugian dan kehilangan atau meminta kompensasi kepada
pihak penyelenggara trip/Trip Organizer./ toursumba.com
Hal-hal terkait perjalanan lainnya akan dijelaskan pada saat briefing atau
pertemuan antara peserta yang akan diselenggarakan di waktu dan tempat
yang telah di tentukan kedua belah pihak
Untuk peserta yang meninggal atau kecelakaan pada saat melaksanakan
tour, pihak toursumba.com tidak bisa di bebankan / di tuntut untuk
membiayai proses pemulangan jenazah dan proses lainnya yang di
dalamnya dapat menimbulkkan biaya – biaya. Sepenuhnya menjadi
tanggung jawab pihak keluarga, namun pihak travel akan membantu
proses tersebut
Wajib memberikan nomor handphone saudara, orang tua, istri/ suami/
teman kantor/ keluarga dekat lainnya, hal ini jika terjadi sesuatu yang
tidak di inginkn agar pihak travel dapat menghubungi orang orang dekat
dari pada peserta
Bagi yang tertarik untuk gabung, silahkan SMS/BBM/inbox atau email ke
tukanglibur.com. Kami membutuhkan informasi lengkap dari setiap
Peserta: Nama Lengkap (seperti di Paspor), Tanggal berakhirnya paspor,
Nomor Paspor (untuk trip Luar Negeri), Alamat rumah dan tanggal lahir,
No. Handphone/Whatsapp, PinBB, Jenis Kelamin, Alamat Email,
Facebook atau Twitter.
Semua harga Trip diluar airport tax dan tip guide dan tip driver
Tip guide dan driver akan di sesuaikan dengan dengan harga yang
berlaku saat ini
Peserta yang bertandatangan dianggap mengerti dan menyetujui segala
ketentuan yang berlaku.
Selalu positive thinking saat melakukan trip dan jangan lupa kita untuk
selalu berdoa
Peserta Trip

