3D2N EXOTIC BALI
3 days

Hari 1 L, D
KETIBAAN DI NGURAH RAI AIRPORT
Tiba di bandara Anda akan di jemput oleh guide dan langsung diajak mengunjungi Pantai Pandawa – pantai yang
memiliki 2 tebing besar dimana salah satu sisinya terdapat pahatan lima patung pandawa dan kunti, Blue Point – dikenal
dengan nama Suluban dengan 2 warna air yang jernih, Pantai Melasti – salah satu pantai yang letaknya di bawah bukit
kapur dengan panorama yang indah, Kuil Uluwatu – sebuah kuil Hindu yang letaknya di ujiung sebuah tebing dan
merupakan salah satu kuil tertua di Indonesia, kemudian Anda akan diantar makan malam di Jimbaran sambil menikmati
keindahan matahari terbenam ( jika cuaca memungkinkan ). Setelah itu Anda akan diantar menuju hote untuk
beristirahat.

Hari 2 B, L, D
BALI FULLDAY TOUR
Setelah sarapan pagi, Anda akan diajak menuju Desa Panglipuran yang sudah sangat terkenal, Kintamani – sebuah
kawasan wisata yang berada di kabupaten Bangli dengan pemandangan gunung dan danau yang indah, Tegallalang –
terletak di kabupaten Gianyar dengan pemandangan sawah bertingkat yang indah, kemudian perjalanan Anda akan
dilanjutkan menuju Ubud untuk mengunjungi Puri Ubud – dikenal juga dengan nama Puri Saren Agung merupakan
sebuah istana sebagai pusat pemerintahan kerajaan yang berkuasa pada masanya dan masih terawat hingga saat
ini, Pasar Seni Ubud, Pura Saraswati. Setelah itu Anda akan diantar kembali ke hotel dan beristirahat.

Hari 3 B
TRANSFER KE AIRPORT NGURAH RAI
Hari ini setelah santap pagi, Anda akan diajak menuju Seminyak Area dan diberikan acara bebas hingga waktunya menju
Bandara untuk penerbangan kembali ke kota tujuan. Perjalanan selesai dan sampai jumpa di Tour AVIA selanjutnya.
Semoga perjalanan ini memberi kesan yang baik dan menyenangkan untuk Anda.

3D2N EXOTIC BALI
3 days

Price*
ZIA KUTA (*3) // MIN KEBERANGKATAN 4 PAX
Adult Twin Share

Single Supplement

IDR

IDR

1,590,000

590,000
EDEN KUTA (*4) // MIN KEBERANGKATAN 4 PAX

Adult Twin Share

Single Supplement

IDR

IDR

1,790,000

590,000
ZIA KUTA (*3) // MIN KEBERANGKATAN 2 PAX

Adult Twin Share

Single Supplement

IDR

IDR

1,990,000

590,000
EDEN KUTA (*4) // MIN KEBERANGKATAN 2 PAX

Adult Twin Share

Single Supplement

IDR

IDR

1,990,000

590,000

* Harga dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya

3D2N EXOTIC BALI
3 days

Harga Termasuk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Harga Tidak Termasuk

Akomodasi 1 (satu) kamar 2 (dua) orang tergantung pilihan hotel
Tour dan makan sesuai dengan jadwal perjalanan
Transportasi AC selama tour
Tiket masuk objek wisata & parkir
Air Minum 1 botol / orang / hari selama city tour
Driver sebagai Guide
Harga WNI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tiket pesawat International / Domestik
Tipping Airport / Hotel Porter
Tipping untuk Guide dan Supir
Tambahan makanan dan minuman diluar menu
Early check-in or late check-out fee
Tambahan biaya tour diluar program
Pengeluaran dan keperluan pribadi lainnya (laundry, minibar,
topi, payung,obat-obatan,dll)
8. Asuransi perjalanan
9. Rapid test covid-19
10. PPN 1%

Terms and Conditions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Harga berdasarkan Min Keberangkatan 4 Orang Dewasa.
Harga berdasarkan Min Keberangkatan 2 Orang dewasa : IDR 1.990.000/Orang (Zia Kuta *3)
Harga berdasarkan Min Keberangkatan 2 Orang Dewasa : IDR 1.990.000/Orang (Eden Kuta *4)
Menyertakan Foto Copy Passport/KTP.
Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) dan jumlah minimum USD 200/peserta atau
Rp.1.000.000,00/ peserta.
Waktu Booking/ Pembukuan minimal 3-7 hari kerja sebelum jadwal keberangkatan.
Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sesuai jadwal dan ketentuan dari pihak
Kedutaan, dan biaya visa tetap harus dilunasi walaupun visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan.
Pelunasan dilakukan setelah booking/ pembukuan Confirm.
Peserta akan dikenai Biaya Cancellation Fee sebesar 100% jika melakukan last minute cancel (1 hari sebelum keberangkatan atau pada hari
keberangkatan).
Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan hotel di masing-masing kota / negara. Apabila dalam
periode package 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.
Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, gangguan, keterlambatan sarana angkutan/transportasi,
bencana alam dll) yang dapat mempengaruhi acara, maka acara akan dirubah dan bersifat non-refundable (tidak dapat dikembalikan). Dan
biaya package tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur.
Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan.
Harga masih dapat berubah sewaktu-waktu dari pihak hotel atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Dengan membayar uang muka pendaftaran biaya package, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat & kondisi di atas. Syarat &
Kondisi Package selengkapnya berlaku sesuai dengan yang tertera di dalam brosur program Package Avia / website
HARGA TIDAK BERLAKU PADA PERIODE LIBURAN/PEAK SEASON/ HIGH SEASON

