Hotline Tour : 0811 8787 700

Keberangkatan
Peserta
Hotel
Harga

: Senin. Selasa, Rabu ( maret April 2020 ) Limited seat
: Min. 4 Pax
: Spazio kuta / Everyday Smart Kuta / Setaraf
: 1.999.000 / Pax

PROGRAM :
Day 01 ARRIVAL
 Penjemputan peserta oleh pemandu wisata di Bandara Ngurah Rai Bali
 Di antar menuju hotel - Check in hotel - acara bebas
Day 02 : BEACH TOUR ( B











D)

Sarapan pagi di Hotel.
Mengunjungi Pantai Tanjung Benoa
Mengunjungi Pantai Waterblow
Makan siang di local resto
Mengunjungi Pantai Mengiat
Mengunjungi Pantai Blue Point
Mengunjungi Pantai Kuta
Belanja Oleh Oleh
Makan malam di local resto
Kembali ke Hotel - Acara Bebas

Day 03 : TRANSFER OUT ( B
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-
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Sarapan pagi di Hotel - check out.
Free time sampai waktunya di antar ke bandara
Acara Tour Selesai ***

PAKET TOUR TERMASUK :
 Tiket Pesawat PP start jakarta
 Bagasi sesuai ketentuan Maskapai
 Hotel Sesuai Pilihan (Twin/Triple Share )
 Transportasi AC Sesuai Jumlah Peserta
 Makan Sesuai Program ( 2B, 1L, 1D )
 Biaya Masuk Objek Wisata, Donasi dan
Parkir
 Driver Cumm Guide (Indonesia)

PAKET TOUR TIDAK TERMASUK :

Biaya Pribadi (Laundry,Minibar,
Telepon&Layanan Kamar)

Optional Tour

Watersport

Tipping

Tambahan makan dan Minum

Hal-hal yang tidak tercantum dalam paket

INFORMASI & PERSYARATAN PEMESANAN
1. Harga Berdasarkan Peserta dewasa Min. 4 orang ( Privat Tour )
2. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (DP non-refundable) 1.500.000 per orang
Pelunasan 14 hari sebelum keberangkatan
3. Harga tidak berlaku untuk high season 2020
4. Group akan diberangkatkan setiap hari selama low season apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang tercantum di
bagian harga tersebut di atas,
5. Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di masing-masing kota / negara.
Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran / konferensi, atau hotel yang ditawarkan
sedang penuh, maka akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat.
6. Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu:
Diatas 15 hari sebelum keberangkatan: sebesar deposit tour
Kurang dari 15 hari sebelum keberangkatan : 100% dari biaya tour
7. Acara Perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di masing2 kota/Negara. Apabila
dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran / konferensi atau hotel yang ditawarkan sedang
penuh, maka akan diganti dengan hotel hotel lain yang setaraf di kota terdekat.
8. Apabila terjadi force majeur ( kondisi diluar kendali seperti kehilangan, kerusakan, gangguan, keterlambatan sarana angkutan /
transportasi, bencana alam dll ) yang dapat mempengaruhi acara tour, akan dirubah dan bersifat non refundable ( tidak dapat
dikembalikan ). Dan biaya tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh force majeur.
9. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi airlines yang bersangkutan.
10. Dalam Hal ini TRAVEL AGENT tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau uang atas service yang sudah dibayarkan
yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
11. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
12. Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam Program.

13. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat & kondisi di atas.

