Telp/sms/wa
0812 2833 5656

SYARAT & KETENTUAN
TRIP TRIPPERLICIOUS

Kepada Traveller yang terhormat, diharapkan untuk membaca dengan jelas sebelum menda arkan
diri / membeli produk Tripperlicious. Semua peserta yang menda arkan diri / membeli produk
Tripperlicious, kami anggap telah memahami syarat dan ketentuan yang tertera di bawah ini :
1. Penda aran dilakukan dengan Menghubungi Contact Person kami di 0812 2833 5656
(call / text / whatsapp) atau bisa melalui website kami.
2. Peserta dianggap Fix apabila sudah melakukan Dp ( Down Payment ) sebesar 50% dari biaya
trip (silahkan melakukan pembayaran dalam waktu 1x24 Jam setelah mengisi Form
Penda aran).
3. Khusus Open Trip kami akan mendahulukan peserta yang sudah melakukan pembayaran
untuk menentukan posisi tempat duduk di Bis.
4. Peserta trip WAJIB melampirkan foto Kartu Iden tas Diri KTP / SIM / KTM yang masih berlaku.
5. Peserta yang sudah menda ar (mengisi Form Penda aran) tanpa membayar DP kami anggap
belum terda ar. Biaya pelunasan paling lambat maksimal H-10 Hari dari tanggal
keberangkatan. Pembayaran via Transfer ke Nomor Rekening sebagai berikut :
Bank Central Asia (BCA)
No. rekening : 8610449825
Nama : WAHYUNINGTYAS AGUSTINA

6. Pembayaran hanya dilakukan Via Transfer.
7. Tripperlicious akan membuat Group Peserta Di Whatsapp Pada H-3 sebelum trip berlangsung.
8. Jika sudah melakukan pembayaran DP/Pelunasan peserta yang melakukan pembatalan secara
sepihak maka pembayaran dinyatakan Hangus / bisa ditukar dengan peserta lain dari pihak
yang membatalkan keberangkatan dan disepaka oleh kedua belah pihak yang terkait.
9. Apabila terjadi Force Majeure yang mengakibatkan perjalanan tertunda atau batal, maka
akan di selesaikan secara Musyawarah / Mufakat.
10. Pihak Tripperlicious bertanggung jawab atas semua pembayaran yang telah dilakukan oleh
Peserta, Jika ada pembatalan sepihak dari Tripperlicious (di Luar Force Majeure) maka uang
peserta akan dikembalikan 100%.
11. Se ap peserta wajib membawa Kartu Iden tas Diri, Khusus open Trip jika peserta di bawah
usia 12 Tahun harap didampingi orang tua atau wali.
12. Peserta dak diperkenankan membawa minuman ber alkohol, obat-obatan terlarang, senjata
tajam, binatang peliharaan atau apapun yang dapat menggangu kelancaran acara.
13. Apabila peserta memiliki Penyakit Khusus, harap konﬁrmasi kepihak Tripperlicious.
14. Pencemaran Nama Baik melalui berbagai Media tanpa dasar oleh pihak yang dak
bertanggung jawab, akan kami ndak lanju Kepihak Yang Berwenang.
15. Pihak Tripperlicious dak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan barang akibat
kelalaian peserta.
16. Pihak Tripperlicious dak bertanggung jawab atas segala kejadian yang disebabkan oleh
ke dak patuhan peserta terhadap Syarat Dan Ketentuan ini.
17. Demi untuk Kenyamanaan peserta Open Trip penempatan Mee ng Point sewaktu - waktu
dapat berubah, namun untuk perubahan Mee ng Point dak akan jauh jarak nya dari
penempatan Mee ng Point yang pertama jika terjadi nya kegiatan seper kemacetan,
pemberontakan masyarakat, blokade, dan kebijaksanaan Pemerintah.
18. Untuk Open Trip Target jumlah peserta sewaktu-waktu dapat berubah jika banyak nya
permintaan dari calon peserta, dan kami akan merubah target peserta sesuai dengan
ketentuan kami.
19. Apabila Open Trip dak memenuhi kuota minimal, maka keberangkatan dibatalkan dan uang
yang sudah dibayarkan akan di refund 100%. Atau bisa berangkat dengan harga
menyesuaikan jumlah peserta dan berdasarkan kesepakatan bersama.
20. Untuk pengembalian uang Cancel / Refund akan di lakukan maximal 7 hari dari tanggal Trip.
21. Peserta yang terlambat maka akan di nggal sesuai dengan vo ng dari peserta lain yang
sudah berkumpul.
22. Jadwal/i nerary bersifat dak mengikat. Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu dengan
menyesuaikan situasi dan kondisi lapangan.
23. Peserta yang sudah menda ar dianggap sudah mengetahui syarat dan ketentuan dan wajib
mematuhi serta tunduk terhadap peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak Tripperlicious.
CATATAN: Peserta wajib mematuhi segala syarat & ketentuan di atas demi kelancaran acara.
Terima kasih.
Happy Holiday!

www.tripperlicious.com

