ITINERARY OPEN TRIP SOUTH NEW ZEALAND 12-21 SEPT 2020
PROGRAM
DAY 1

DISTINATION

Date:
Day:

Penerbangan menuju Christchurch dengan menggunakan
Jakarta-Christchurch

ETA:
DAY 2

ACTIVITIES

Qantas Airlines
Akomodasi: di dalam pesawat

DISTINATION

ACTIVITIES
Setibanya di kota Christchurch, Anda akan diantarkan untuk

Date :
Day :

city tour singkat di kota ini dan menginap di sana. Beberapa
Christchurch City Tour

objek wisata yang akan dikunjungi adalah Christchurch
Botanical Garden dan 2 buah masjid yang menjadi tempat
peringatan kejadian di bulan Maret 2019 lalu

B: Hotel
DAY 3

Hotel : Breakfree Hotel on Cashel Street (***) atau setaraf
DESTINATION

ACTIVITIES
Dari sini, Anda akan diantarkan menuju Dunedin. Perjalanan

Date :
Day :

dari Christchurch menuju Dunedin ditempuh selama kurang
lebih 5 jam perjalanan. Setibanya di Dunedin, Anda akan
diantarkan untuk untuk mengunjungi Signal Hill Look Out
Christchurch - Dunedin

tempat Anda bisa melihat pemandangan kota dari atas serta
Anda juga akan diajak mengunjungi Baldwin Street yang
merupakan jalan tercuram yang ada di dunia. Kemudian, Anda
akan diantarkan ke hotel.
Hotel : Victoria Hotel Dunedin (***) atau setaraf

B: Hotel
DAY 4

DESTINATION

ACTIVITIES
Dari Dunedin, Anda akan diantarkan menuju Invercargill yang

Date :
Day :

dapat ditempuh selama 3 jam perjalanan. Anda selanjutnya
Dunedin - Invercagill

akan diajak menuju tempat peternakan sapi perah yang dikelola
oleh peternak asal Indonesia yang sangat terkenal di New
Zealand karena peternakannya menghasilkan susu dan produk

olahan susu kelas dunia. Bahkan Beliau mendapat undangan
langsung dari Presiden ketika berkunjung ke sana. Anda akan
diajak merasakan suasana peternakan sapi perah yang luas dan
juga sangat indah serta diajak tur bersama-sama di peternakan
miliknya.
B: Local Resto
DAY 5

Hotel : Ibis Invercargill (***) atau setaraf
DESTINATION

ACTIVITIES
Pada hari ini, Anda akan diantarkan menuju kota pelabuhan

Date :
Day :

Bluff yang terletak 30 kilometer di selatan kota Invercargill.
Setelah berfoto-foto, perjalanan kemudian akan dilanjutkan
menuju Te Anau yang ditempuh selama kurang lebih 2,5 jam
Invercargill - Te Anau

perjalanan. Setibanya di Te Anau, Anda akan diantakan
menuju hotel dan check in.
Hotel : Distinction Luxmore Hotel (***) atau setaraf

B: Hotel

DAY 6

DESTINATION

ACTIVITIES
Dari Te Anau, Anda akan diajak menuju Milford Sound yang

Date :
Day :

terletak di dalam Taman Nasional Fiordland. Milford Sound
ini dikatakan sebagai tempat wisata paling favorit di New
Zealand. Anda harus merasakan pengalaman naik cruise yang
tidak akan terlupakan. Anda akan dapat menyaksikan
pemandangan indah air terjun dan pegunungan, serta juga
apabila beruntung dapat menemukan anjing laut atau lumbaTe Anau - Milford Sound

lumba.
Kemudian, Anda akan diantarkan Queenstown yang ditempuh
selama 4 jam perjalanan dan merupakan kota destinasi favorit
wisatawan terbesar di South Island New Zealand. Pada malam
hari Anda akan diajak untuk menikmati pemandangan kota
Queenstown ini dari ketinggian yang dapat disaksikan melalui
skyline gondola sambil menikmati makan malam di sana.

B: Hotel

Hotel : Mantra Marina Queenstown (****) atau setaraf

DAY 7

DESTINATION

Date :
Day :

ACTIVITIES
Pagi ini, Anda akan diantarkan untuk city tour kota
Queenstown dengan berjalan kaki. Anda dapat mengunjungi
Lake Wakatipu kemudian berfoto-foto dan kemudian membeli

Queenstown

souvenir khas New Zealand di Aotea Gift Shop. Siang harinya,
Anda juga dapat mengunjungi mall dan hunting tumbler/gelas
Starbucks

B: Hotel

DAY 8

New

Zealand

yang

terkenal

akan

keanekaragamannya.
DESTINATION

ACTIVITIES
Dari Queenstown, Anda akan diajak melanjutkan perjalanan

Date :
Day :

menuju Mount Cook dengan melewati Peters’ Lookout di mana
Anda dapat melihat pemandangan yang indah. Bagi Anda,
yang ingin merasakan pengalaman yang tidak terlupakan,
Anda dapat naik helicopter untuk menikmati pemandangan
Mount Cook ini (optional). Mount Cook ini terkenal selalu
tertutup salju, bahkan pada musim semi ketika Anda
berkunjung.
Queenstown

Kemudian, Anda akan diajak mengunjungi Lake Tekapo yang

Mt Cook

merupakan salah satu danau terbesar di pulau selatan. Di dekat

Christchurch

sini, Anda juga akan diajak mengunjungi Church of Good
Shepherd yang sudah didirikan dari tahun 1935 dan merupakan
gereja pertama di kawasan ini. Tidak jauh dari situ, terdapat
patung perunggu Collie Sheepdog yang dianggap memiliki
peran penting bagi masyarakat sekitar. Di musim semi ini,

B: Hotel

Anda akan melihat pemandangan bunga-bunga khas New
Zealand yang tumbuh hanya di musim ini. Dari sini, Anda akan
diantarkan menuju kota Christchurh dan kembali ke hotel.
Hotel : Breakfree on Cashel Street (***) atau setaraf

DAY 9

DESTINATION

ACTIVITIES

Date :
Day :

Setelah sarapan, Anda akan diantarkan menuju Kaikoura.
Kaikoura ini terkenal sebagai salah satu tempat untuk melihat
Christchurch
Kaikoura
Christchurch

predator terbesar di dunia, Giant Sperm Whale dengan peluang
bertemu hingga 95% dan juga lumba-lumba langsung di
perairan. Pagi ini Anda bisa mengikuti tur yang sangat spesial
ini (optional). Setelah makan siang, Anda akan diantarkam
kembali ke menuju kota Christchurch untuk makan malam
sebelum diantarkan ke hotel untuk beristirahat.

B: Hotel
DAY 10

DESTINATION

Date :
Day :

ACTIVITIES
Setelah check out, Anda akan diantarkan kembali menuju

Christchurch – Jakarta

B: Hotel

▪

airport untuk kembali ke Jakarta dan sampai bertemu di lain
kesempatan.

Paket termasuk
1. Tiket pesawat Jakarta – Christchurch PP dengan menggunakan Qantas Airlines
kelas ekonomi dengan bagasi maksimal 30 kg per orang
2. Private car sepanjang perjalanan
3. Licensed Guide + driver berbahasa Indonesia
4. TL dari Indonesia
5. Hotel minimum bintang 3 dengan breakfast

▪

Paket tidak termasuk
1. Biaya visa, asuransi, dan pengurusan dokumen lainnya
2. Makan siang dan malam
3. Biaya kelebihan Bagasi
4. Tips guide + driver = NZD 40 / orang
5. Biaya masuk tempat wisata
-

Milford Cruise + lunch

NZD 100

-

Kaikoura Whale Watching

NZD 150

-

Skyline Gondola + Dinner

NZD 95

-

Mt Cook Helicopter Ride

NZD 299

-

Invercargill Farm Tour

NZD 65

NOTE : ACARA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU MENYESUAIKAN KONDISI DI LAPANGAN

TOUR

PRICE PER PAX

WONDERFUL SOUTH NEW ZEALAND

26.500.000

*All package according terms & conditions*

SYARAT DAN KETENTUAN
Pemesanan Tiket Penerbangan (Pesawat)
▪ Setelah kami menerima pembayaran dengan bukti pembayaran, kami akan melakukan
pemesanan tiket pada hari yang sama (untuk hari kerja), jika pembayaran diterima pada
hari libur umum, tiket akan dipesan pada hari kerja berikutnya.
▪ Harap diperhatikan bahwa total harga tiket pesawat yang kami berikankan berdasarkan
pada harga yang tertera pada saat itu dan perlu diketahui bahwa harga tiket dapat
berubah sewaktu-waktu. Jadi ketika kami melakukan pemesanan tiket dan jika ada
kenaikan harga, maka kami akan memberi tahu para peserta dan peserta akan perlu
meningkatkan biaya kenaikan. Demikian juga, jika ada penurunan harga tiket (seperti
promosi saat ini dan sebagainya), kami juga akan memberi tahu para peserta.
▪ Batas maksimum setiap kali melakukan pemesanan / pemesanan tiket hanya 9 orang.
untuk peserta lebih dari 9 orang, harus ada pemesanan kedua atau selanjutnya dan kami
tidak akan bertanggung jawab jika ada kenaikan harga untuk pemesanan selanjutnya.
Kami juga tidak bertanggung jawab jika tiket dijual atau sebaliknya atau alasan apa pun
yang diberikan oleh maskapai. Bukti tiket pemesanan akan diberikan kepada para
peserta selambat-lambatnya 2 hari kerja. jika jumlah peserta melebihi 20 orang,
mungkin perlu melakukan pemesanan grup. Tarif pemesanan grup biasanya tidak sama
dengan harga yang terlihat di situs web maskapai. Untuk tiket pemesanan groop, kami
akan memberi tahu Anda tentang total biaya tiket setelah kami mendapatkan harga dari
maskapai.
▪ Peserta atau pemimpin peserta juga harus memberikan Nama Lengkap dan informasi
lain dari peserta persis seperti yang dinyatakan dalam paspor. Setiap kesalahan yang
dilakukan oleh nama dan disebabkan oleh kesalahan peserta memberikan informasi
adalah tanggung jawab peserta dan peserta harus memperbaiki biaya koreksi.
▪ Untuk menghemat waktu check-in di konter, Anda dapat membuat Web Check-in.
Ketika Anda melakukan Web Check-in, masukkan informasi dengan benar seperti yang
terlihat di paspor Anda.

Jadwal Kunjungan
❖ Kami berhak mengubah jadwal perjalanan jika terjadi keadaan yang tidak terduga
seperti masalah cuaca, saran dari otoritas lokal / pemandu wisata atau untuk alasan yang
masuk akal.
Tanggungjawab Peserta
❖ Semua peserta memahami bahwa itu adalah tanggung jawab para peserta untuk
mengikuti semua peraturan dan ketentuan di negara kunjungan. Kami adalah Pihak
Trijaya Tour atau perwakilan kami bertindak sebagai pengelola liburan / pengelola
liburan (pengelola liburan / perencana liburan) yang mengatur pemesanan tiket
pesawat, transportasi, akomodasi / hotel, dll. terkait dengan manajemen liburan / acara.
Setiap insiden darurat seperti kecelakaan, kematian atau pelanggaran hukum oleh
peserta adalah tanggung
jawab peserta itu sendiri. Kami dapat memberikan perlindungan PA Travel secara
gratis, namun itu bukan kewajiban kami untuk memberikan Anda secara gratis. Jika
ada peserta yang hamil, anda harus berhati-hati dan jika perlu, Anda harus mendapatkan
surat konfirmasi dari dokter anda. Jika Anda dilarang / tidak diizinkan naik ke maskapai
oleh maskapai karena kehamilan Anda, itu adalah tanggung jawab kami. Setiap masalah
konten selama kunjungan juga berada di luar tanggung jawab kami.
Maksud Paket Keseluruhan (All –in)
▪ Paket termasuk: tiket penerbangan (keberangkatan, akomodasi, transportasi, makanan,
tip pengemudi (kecuali dinyatakan lain), tiket tour, driver dll.
** (sebagaimana dinyatakan dalam kutipan atau proposal)
▪ Paket Keseluruhan (All-in) - Tidak termasuk: pajak bandara, biaya Visa (untuk negaranegara yang membutuhkan visa), paspor, kelebihan biaya bagasi, asuransi pribadi, kursi
penjemputan, makanan dalam penerbangan dan lainnya -lain.
** (sebagaimana tercantum dalam kutipan / surat penawaran)
Maksud Ground Cost atau Land Arrangement
▪ Paket Ground Cost termasuk: akomodasi, transportasi, makanan, tip pengemudi
(kecuali dinyatakan lain) sopir, tiket wisata dan sebagaimana dinyatakan dalam
kutipan/ surat penawaran.
▪ Paket Ground: tidak termasuk tiket pesawat (pengembalian), pajak bandara dan lainnya
sebagaimana disebutkan di atas)

Hotel, Apartment, Resort atau penginapan
▪ Agen pihak Trijaya Tour yang ditunjuk berhak untuk mengubah / mengubah /
mengubah akomodasi (tanpa atau dengan pemberitahuan) jika perlu dan tidak dapat
dihindari karena tidak ada lowongan kamar atau sebaliknya.
▪ Jika peserta membutuhkan kasur tambahan (yang tidak termasuk dalam surat
penawaran), maka kami dapat menambahkannya dengan biaya peserta.
▪ Sarapan untuk 1 kamar tersedia untuk dua peserta hanya untuk satu hari. Jika Anda
menginap lebih dari 2 orang untuk satu kamar dan jika hotel membebankan sarapan
tambahan, maka biayanya adalah tanggung jawab peserta.
▪ Layanan lain yang digunakan oleh peserta seperti faks, internet, telepon, atau lainnya
merupakan kebijakannya sendiri untuk melakukan pembayaran.
▪ Pihak kami tidak akan membuat, kamar atau pertukaran hotel jika peserta tidak puas
dengan pilihan hotel yang kami berikan, tetapi jika terjadi sesuatu yang tidak dapat
dihindari, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan peserta
(tergantung pada kebijaksanaan peserta) lowongan pesta / kamar kami)
Makanan dan Minuman
▪
▪

▪
▪

▪

▪

Pihak kami berhak untuk mengubah / mengganti restoran untuk (makan siang atau
malam) tanpa atau dengan pemberitahuan.
Jika peserta ketinggalan atau tidak mengikuti jadwal makan (siang / malam) karena
tidak mengikuti grup, maka kami tidak akan bertanggung jawab atas biaya tambahan.
Ini adalah tanggung jawab para peserta sendiri.
Jika peserta membutuhkan makanan lain seperti makanan cepat saji atau tidak termasuk
dalam paket, maka biayanya ditanggung oleh peserta sendiri.
Setiap paket makanan telah ditetapkan, peserta tidak dapat menambahkan paket
makanan yang telah disiapkan seperti jus tambahan, air botolan atau lainnya. Namun,
jika minuman tambahan diperlukan, peserta harus menanggung biayanya.
Jika peserta tidak dapat menerima paket makanan yang kami sediakan, mohon
informasikan terlebih dahulu kepada kami untuk mencari pengganti makanan lain dan
jika biaya tambahan menjadi tanggung jawab peserta.
Jika ada permintaan untuk pilihan restoran peserta sendiri, tergantung pada
kebijaksanaan sopir kami / kami dan jika ada perbedaan harga, peserta harus
menanggung biayanya.

Tempat-Tempat Wisata & Harga Tiket
❖ Tempat-tempat kunjungan adalah sebagaimana tercantum dalam surat penawaran di
mana tiket masuk menjadi tanggung jawab kami (kecuali dinyatakan lain dalam surat
penawaran), jika ada permintaan dari peserta ke tempat kunjungan lain, itu adalah
tanggung jawab peserta untuk membuat biaya tambahan.

Bea Cukai Airport, Barang Yang Berlebih, Pemesanan Tiket
▪ Pajak bandara dibebankan pada kewajiban obligee untuk waktu penerbangan kembali,
(** lihat surat penawaran).
▪ Pajak Kelebihan barang menjadi tanggung jawab peserta sesuai dengan aturan harga
maskapai.
▪ Biaya tambahan akan dikenakan untuk kursi penjemputan, pesanan makanan dalam
penerbangan dan sebagainya (kecuali termasuk dalam pemesanan tiket sebelumnya)
Transportation
Kami berhak untuk mengubah jenis transportasi jika perlu, dalam hal terjadi kerusakan,
kecelakaan atau barang yang tidak dapat dihindari (dengan / tanpa pemberitahuan
kepada peserta). Namun, kami akan memastikan kenyamanan para peserta selama
liburan.
▪ Waktu transportasi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, tambahan RM 5 untuk
seseorang diperbolehkan jika melebihi waktu. Namun, tergantung pada kebijaksanaan
panduan kami.
▪ Jika peserta ingin mengubah tujuan, terserah kebijaksanaan sopir kami dan pengemudi
kami berhak untuk mengubah rencana perjalanan jika ada sesuatu yang tidak dapat
dihindari.
▪

Kegiatan Malam Hari atau Kegiatan Sendiri
▪ Peserta dapat membuat kegiatan mereka sendiri setelah acara dalam itinerary sudah
selsai (pukul 08.00 - 20.00) tetapi jika terjadi masalah yang tidak terduga atau
keamanan, itu adalah tanggung jawab para peserta itu sendiri.
▪ Peserta dapat memperoleh layanan transportasi dan untuk biaya tambahan dealing
antara tamu dan driver
Pembayaran
▪ Setelah menyelesaikan konfirmasi keikut sertaan, peserta harus melakuakan
pembayaran uang muka dalam waktu 10 hari kerja, sebesar 50% dari total harga
kesepakatan dan ditambah dengan biaya tiket pesawat (paket all-in)
▪ Sisa pembayaran harus dibayar setidaknya 33 hari sebelum hari trip
▪ Kegagalan melakukan pelunasan akan mengakibatkan pengaturan liburan otomatis
dibatalkan & tidak dapat dikembalikan.
▪ Pembayaran yang masuk adalah untuk pemesanan tiket (keberangkatan), akomodasi,
transportasi dan sebagainya.

Cas pembatalan/ pengembalian (refund) apabila sudah deposit dan pelunasan
Haruskah pembatalan dilakukan oleh peserta dalam periode waktu sebelum berangkat seperti
yang dinyatakan di bawah ini (satu tingkat):
• 33 hari atau lebih (90% dari jumlah deposit dikembalikan)
• 18-32 hari (50% dari jumlah deposit dikembalikan)
• 11-17 hari (25% dari jumlah deposit dikembalikan)
• 4-10 hari (uang setoran tidak dapat dikembalikan)
Namun, jumlah atau tingkat pengembalian uang deposit adalah kebijaksanaan kami dan anda
Biaya yang telah dikeluarkan
▪ Jika peserta ingin membatalkan kunjungan, kami akan menghabiskan biaya seperti
biaya pemesanan hotel, transportasi, biaya pemesanan tiket pesawat dan sebagainya biaya tidak akan dikembalikan.
Biaya yang belum dikeluarkan
▪ Jika pembatalan dilakukan karena alasan yang tidak dapat dihindari seperti kecelakaan,
Meninggal, penyakit kritis dan lain-lai, pembayaran penuh akan dilakukan oleh Pihak
Trijaya Tour. (setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan & semuanya kebijaksanaan
Pihak Trijaya Tour).
▪ Jika pembatalan disebabkan oleh masalah VISA / PASPOR atau hal-hal lain yang
berkaitan dengan undang-undang masuk negara dan sebagainya, kami mungkin tidak
bertanggung jawab atas hal-hal tersebut.
Dokumen Perjalanan (Passport)
▪
▪
▪

Setiap peserta harus memastikan masa berlaku Paspor Internasional melebihi 6 bulan
sejak tanggal kedatangan kembali.
Merupakan tanggung jawab para peserta untuk memastikan bahwa mereka ditentukan
atau diizinkan oleh hukum Malaysia dan hukum negara yang mereka kunjungi.
Jika peserta tidak dapat meninggalkan bandara karena masa berlaku paspor kurang dari
yang diijinkan, maka pihak Trijaya Tour tidak dapat dimintai pertanggung jawaban
karena hal tersebut menjadi kewajiban peserta sendiri.

VISA
▪ Peserta disarankan untuk membuat urusan mereka sendiri mengenai masalah VISA
(untuk negara-negara yang membutuhkan visa). Namun, kami akan membantu jika
layanan kami diperlukan dengan biaya layanan yang sesuai.
▪ Untuk beberapa negara, tidak diperlukan visa. Peraturan visa masuk dapat berubah
untuk setiap negara dari waktu ke waktu, oleh karena itu Anda harus mencari
konfirmasi tentang masalah tersebut.

Ansurasi Perjalanan
▪ Semua peserta disarankan untuk membeli asuransi perjalanan baik secara individu atau
kelompok.
▪ Jika peserta trip membutuhkan asuransi perjalanan, kami dapat menguruskannya
dengan biaya tambahan.
▪ Anda juga dapat membeli asuransi perjalanan dengan maskapai ketika Anda melakukan
pemesanan tiket.
▪ Kami dapat menyediakan Asuransi Perjalanan / Perjalanan PA gratis, namun bukan
tanggung jawab kami untuk menyediakan secara gratis.
Permintaan Istimewa
❖ Setiap permintaan pribadi atau khusus seperti alergi makanan, meja makanan, kamar
khusus, masalah kesehatan, dan sebagainya, harus memberi tahu pihak Trijaya Tour
sebelum proses pemesanan dilakukan dan semua permintaan harus dikonfirmasi oleh
para pihak dan ketersediaan permintaan
Tanggungjawab Peserta
▪ Pihak Trijaya Tour hanya mengelola akomodasi, transportasi, urusan makanan,
manajemen acara dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang diizinkan oleh pihak
berwenang.
▪ Tiket penerbangan, voucher, dan dokumen terkait lainnya berada di luar yurisdiksi
pihak Trijaya Tour dan bergantung pada ketentuan pihak-pihak terkait.
▪ Semua peserta yang terlibat dalam seri pihak Trijaya Tour yang diselenggarakan oleh
pihak Trijaya Tour tunduk pada tanggung jawab kita sendiri di mana kita tidak
bertanggung jawab atas cedera, perampokan, penculikan, kematian, kecelakaan, dan
sebagainya.
▪ pihak Trijaya Tour tidak akan bertanggung jawab jika peserta melakukan pelanggaran
seperti berikut:
1. Informasi yang salah, penerbangan yang terlewat, atau ubah rencana perjalanan
Anda sendiri
2. Biaya yang tidak dapat dihindari karena keterlambatan, pertukaran penerbangan,
perang, karantina atau alasan lainnya.
3. Hari tambahan untuk akomodasi karena keterlambatan / pembatalan penerbangan
yang dilakukan / dibuat oleh maskapai atau pihak terkait.
4. Kerusakan, kehilangan barang atau koper, kecelakaan atau lainnya dan merupakan
tanggung jawab peserta untuk mengklaim dari pihak terkait seperti perusahaan
Asuransi / maskapai penerbangan dan sebagainya.
5. Setiap masalah yang timbul dari Imigrasi (di dalam & luar negeri) yang disebabkan
oleh para peserta yang melanggar undang-undang Imigrasi seperti melaksanakan
barang-barang terlarang, obat-obatan, senjata api, dll. Adalah tanggung jawab para
peserta. Begitu pula jika para peserta membuat pemalsuan dokumen perjalanan dan
sebagainya.
6. Masalah apa pun yang timbul jika peserta melanggar undang-undang negara yang
dikunjungi seperti mencuri, menipu, dan pelanggaran serius lainnya adalah
tanggung jawab peserta.

7. Setiap pelanggaran/ pelanggaran hukum negara/ pihak mana pun yang tidak
disebutkan di atas oleh pihak yang berpartisipasi adalah tanggung jawab peserta itu
sendiri.
8. Tidak ada pengembalian uang jika peserta tidak ingin terlibat dalam perjalanan,
makanan, akomodasi dan sebagainya di tempat kunjungan atau tidak sesuai
dengan rencana perjalanan yang kami tetapkan.
9. Biaya tambahan ditambah biaya layanan dibebankan / untuk penambahan / pembatalan
/ pembatalan pada tiket pesawat atau sebaliknya.
10. Setiap permintaan khusus pada penerbangan tunduk pada dan tergantung pada
maskapai penerbangan dan biaya apa pun adalah pada tanggung jawab peserta.
11. Tiket penerbangan yang dibeli / dikeluarkan tunduk pada ketentuan maskapai dan
permintaan tambahan / pembatalan dan seterusnya tergantung pada maskapai dan
kami tidak terikat dengan pengaturan semacam itu.
12. Jika terjadi penundaan (penjadwalan ulang sebelumnya) yang dilakukan oleh
maskapai juga di luar yurisdiksi kami.
13. Dalam hal terjadi perubahan pada tiket penerbangan, seperti salah mengeja nama,
nomor kartu identitas, paspor (disebabkan oleh kesalahan dalam memberikan
informasi), peserta harus menanggung biaya perubahan termasuk biaya
administrasi.
14. Semua agenda liburan & manajemen acara dari pihak Trijaya Tour seperti harga
paket liburan, layanan, kondisi liburan tepat pada saat dikeluarkan / dicetak dan
perubahan dapat dilakukan oleh pihak Trijaya Tour kapan saja tanpa
pemberitahuan sebelumnya.
Nota :
Semua peserta yang berpartisipasi dalam program paket wisata Trijaya Tour dianggap sudah
membaca, memahami, dan menerima semua syarat dan ketentuan di atas.

