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ONE DAY TOUR SOLO JEEP ADVENTURE & SHOPPING 
 

ITINERARY  (Snack, Lunch) 

Pagi hari dijemput di hotel / bandara / stasiun Solo. Meet and greet dengan guide dan driver. 

Menuju ke Kemuning. (dibagikan snack box) 

Tiba di Terminal Wisata Karangpandan, berganti kendaraan menggunakan Jeep. 

Persiapan trip menggunakan Jeep. 

Pilihan Rute Jeep Adventure : 

Rute 1 : Segoro Gunung – Puncak Paralayang – Trabas Explore Kebun Teh – Bukit Kemuning 

Rute 2 : Bukit Kemuning – Candi Cetho – Trabas Explore Kebun Teh 

Rute 3 : Air Terjun Jumog – Explore Kebun The 

Setelah selesai, kembali ke Terminal Wisata Karangpandan untuk berganti kendaraan awal. 

Kemudian, makan siang di restaurant lokal. 

Selesai makan, menuju kota Solo. 

Berbelanja di Pusat Grosir Solo / Kampung Batik Kauman. 

Berbelanja oleh-oleh di Orion / Serabi Notosuman. 

Setelah selesai berbelanja, diantar ke hotel / bandara / stasiun Solo. 

Acara selesai. 

 

HARGA PER ORANG DENGAN JUMLAH PESERTA : 
 

4 PAX 8 PAX 

Rp 600.000 Rp 500.000 

    

 

TERMASUK : 

1. Transport sesuai jumlah peserta 

2. Makan sesuai program 

3. 1X snack 

4. 2 botol air mineral 600ml 

5. Guide berbahasa Indonesia 

6. Tiket masuk obyek wisata  

7. Jeep sesuai rute (1 Jeep isi 4 orang) 

8. Biaya parkir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIDAK TERMASUK : 

1. Tiket pesawat 

2. Hotel 

3. Tambahan menu makanan 

4. Tips guide dan driver 

5. Pengeluaran pribadi (telepon, laundry dll) 

6. Hal – hal yang tidak disebutkan dalam program 
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KONDISI :  

1. Belum dilakukan reservasi apapun. 

2. Harga adalah benar pada saat pencetakan dan dapat berubah dengan / tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

3. Harga tiket tidak mengikat selama belum ada pemesanan. 

Pemesanan tiket disertai pembayaran lunas atas harga tiket tersebut. 

4. Pemesanan paket tour disertai pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen). 

Pembayaran termin kedua dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan. 

Pelunasan paling lambat 21 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal keberangkatan. 

5. Tidak ada refund dan tidak ada pengurangan biaya untuk klien yang tidak mengikuti program secara utuh 

baik makan, wisata keliling, kamar hotel atau layanan lainnya setelah konfirmasi diberikan. 

6. Biaya pembatalan oleh peserta dalam kurun waktu : 

• Pembatalan yang dilakukan segera setelah ditandatanganinya perjanjian kerja sama, biaya pembatalan 

ditetapkan sebesar pembayaran pertama 

• Pembatalan yang dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum tanggal 

keberangkatan tour, biaya pembatalan ditetapkan sebesar pembayaran pertama ditambah 50% (lima 

puluh persen) dari pembayaran kedua 

• Pembatalan yang dilakukan antara 21 (dua puluh satu) hari kerja hingga 7 (tujuh) hari kerja sebelum 

tanggal keberangkatan tour, biaya pembatalan ditetapkan sebesar pembayaran pertama dan deposit 

pembayaran kedua 

• Pembatalan yang dilakukan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal keberangkatan tour, biaya 

pembatalan ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari total biaya. 

7. Dalam keadaan force major / terpaksa / tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam 

dll, rencana perjalanan dapat diubah baik susunan maupun jadwalnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 

Hal ini dilakukan demi kepentingan dan keamanan seluruh peserta tour. 

Dalam hal ini ELECTRATOUR tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau uang atas service yang 

sudah dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan. 

 


