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PAKET TOUR JOGJA – PACITAN  
3H2M  

2 – 11 Pax  
 

HARI 1 : GOA GONG, PANTAI KLAYAR, SUNGAI MARON DAN PANTAI NGIROBOYO 
 
 
 
 
 
 

 Kami akan menjemput Anda saat kedatangan  di bandara/stasiun/terminal Jogja 

kemudian perjalanan menuju ke Pacitan sekitar 3-4 jam 

 Tujuan pertama pada saat tiba di Pacitan yaitu di Goa Gong yang terkenal dengan 

sebutan goa terindah se-Asia Tenggara, keunikan goa ini terdapat stalagtith dan 

stalagmith yang apabila di pukul terdapat bunyi seperti suara gong 

 Selanjutnya mengunjungi Pantai Klayar merupakan pantai yang paling terkenal di Kota 

Pacitan, di pantai ini terdapat keunikan yang tidak ada di pantai yang lain yaitu seruling 

lautnya. 

 Terakhir kami akan mengajak anda untuk menyusuri Sungai Maron menggunakan kapal, 

sepanjang sungai ini terdapat pemandangan yang indah dan asri dilengkapi dengan 

banyaknya pohon kelapa menambah kesejukan sepanjang perjalanan di Kapal. 

Sedangkan di hulu sungai terdapat Pantai Ngiroboyo, pantai nan mempesona dan belum 

terlalu jerjamah yang menarik bagi wisatawan 

 Menuju hotel untuk check in dan istirahat 
 

HARI 2 : PANTAI SOGE, PANTAI WATU BALE DAN PANTAI PIDAKAN 
 
 
 
 
 
 

 Kami akan menjemput anda di hotel lalu menuju Pantai Soge yang terletak di tepi jalan 
raya yang memiliki pasir putih dan air laut yang biru 

 Selanjutnya menuju ke Pantai Watu Bale, pantai ini tidak memiliki hampran pasir yang 
lebar hanya berupa tebing – tebing yang biasanya disebut dengan tanjung bukit dan 
memiliki keindahan pantai yang sangat indah  
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 Terakhir menuju ke Pantai Pidakan, berbeda dengan pantai yang lain yang berpasir 
putih atau hitam di Pantai Pidakan terdapat hamparan bebabtuan kecil – kecil dengan 
berbagai bentuk sehingga menambah keindahann dari Pantai Pidakan tersebut 

 Kembali hotel 
 
HARI 3 : PANTAI KASAP DAN PACITAN INDAH   

 

 
 
 
 
 

 Setelah check out kami akan mengajak ke Pantai Kasap, yang terkenal dengan sebutan 
Raja Ampatnya kota Pacitan karena memiliki bukit – bukit kecil disekeliling pantai jadi 
untuk menikmati keindahan tersebut anda harus mendaki terlebih dahulu  

 Selanjutnya menuju ke Pacitan Indah, yang terdapat banyak spot foto yang 
instagramable dan terletak tepat di tepi jalan raya sehingga sangat mudah untuk 
ditemukan  

 Kembali ke Jogja diantar ke bandara/stasiun 

 Tour selesai 
 

 

HARGA PER ORANG 

PENGINAPAN 2 – 3 orang 4 – 5 orang 6 – 7 Orang 8 – 9 Orang 10 – 11 Orang 

SRIKANDI  Rp  1,997,000   Rp  1,248,000   Rp  1,238,000   Rp   1,201,000   Rp  1,109,000  

PERMATA  Rp  2,047,000   Rp  1,298,000   Rp  1,288,000   Rp   1,251,000   Rp  1,159,000  

PRASASTI  Rp  2,147,000   Rp  1,398,000   Rp  1,388,000   Rp   1,341,000   Rp  1,259,000  
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PACKAGE INCLUDE : PACKAGE EXCLUDE : 

 Transportasi full AC & BBM 

Avanza : 2 – 5 Pax  

Elf Short : 6 – 9 Pax  

Hiace : 10 – 11 Pax  

 Jemput & antar ke bandara/stasiun Jogja  

 Driver merangkap guide  

 Tour sesuai program 

 Biaya parkir 

 Entrance tempat wisata (domestik) 

 Air mineral  

 Hotel 2 malam (1 kamar 2 orang) 

 Breakfast di hotel 

 Kapal Sungai Maron  

 Tiket kereta/pesawat dari & ke kota asal 

 Keperluan Pribadi  

 Makan selama tour  
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SYARAT & KETENTUAN 

1. Jadwal perjalanan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi di lapangan, 

namun tidak mengurangi obyek wisata (kecuali force majeur), 

2. Untuk periode peak season, biaya tour akan dikenakan surcharge sebesar 25%, 

3. Harga di atas untuk PRIVATE TOUR (tidak digabung dengan tamu lain), 

4. Itinerary di atas hanya sebagai acuan, jadwal tour akan menyesuaikan dengan jadwal 

kedatangan & kepulanganAnda, 

5. Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga tiket masuk obyek wisata dan 

hotel, 

6. Setelah reservasi, jika sudah sepakat dengan penawaran diwajibkan melakukan DP 

sebesar 40% dari total biaya tour, 

7. Kami akan mengirimkan invoice kepada Anda yang berisi total biaya tour, biaya DP 

tour, dan juga time limit pembayaran, 

8. Pembatalan setelah DP akan dikenakan biaya 50% dari total DP, 

9. Pembatalan setelah lewat time limit, full payment DP dinyatakan hangus, 

10. Jaminan ketersediaan kamar hotel/guest house/homestay dan transportasi dapat kami 

berikan setelah uang muka 40% kami terima, 

11. Pemberlakuan DP semata – mata untuk menjaga terjadinya pembatalan mendadak yang 

sering terjadi selama ini. Sehingga merugikan Pihak penyelenggara seperti kami, dimana 

kami bisa tidak di percaya oleh partner transportasi, hotel, dan resto. 

12. Pelunasan pembayaran tour dibayarkan pada saat bertemu dengan tim Joglowisata  


