
 

 

3D2N EXPLORE BALI 
(LOW SEASON) 

 
HARI 1: JAKARTA – BALI (Tidak ada makan )   

• Kumpul di Bandara Soekarni Hatta 
• Perjalanan Menuju Bali 
• Di antar Chekin Hotel di Bali 
• Acara Bebas 

 
HARI 2 : BALI NUSA PENIDA ( Makan Pagi / Makan Siang / Makan malam ) 

• Sarapan pagi di Hotel 
• Pantai Melasti 
• Pantai Pandawa 
• Uluwatu 
• Nonton Kecak di GWK 
• Makan malam di Jimbaran 
• Oleh” Krisna 
• Kembali ke Hotel 

 
HARI 3 : BALI – JAKARTA  (Makan Pagi)      

• Sarapan pagi di Hotel 
• Acara Bebas 
• Di antar ke bandara untuk Kembali ke Jakarta 
• Kembali ke Jakarta 

 
TANGGAL Hotel HARGA 

7,14,21,28 Mei/4,10,18,25 June Fave Hotel Kuta*3/Setaraf Rp 2.800.000 

 
Harga Termasuk: 

• Transportasi Ac standar parawisata 
• Tiket pesawat PP Jakarta - Bali 
• Hotel*3 Selama 2 Malam 
• Makan sesuai program 
• Tiket Wisata 
• Speedboat Nusa Penida 
• Dokumentasi 

 
Harga Tidak Termasuk: 

• Tipping Guide & Driver  
• Pengeluaran pribadi 
• Makan di luar program 
• Asuransi perjalana 

 
 



 

 

KETERANGAN :  
 

SYARAT & KETENTUAN :  

• Uang muka pendaf taran yang dibayarkan kepada Wisata Murah  tidak dapat dikembalikan 
(down payment non-refundable)   

• Pembayaran Minimal 50% Dari Total Invoice yang harus dibayarkan ke Wisata Murah 

• Pelunasan biaya tour dilakukan 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.  

• Jadwal tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan 

tanpa mengurangi isi dalam acara tour tersebut.  

• Apabila pembookingan kurang dari 14 Hari sebelum tanggal keberangkatan. Peserta wajib 

membayar 100% Total Invoice 

• Bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa 
disetujui, karena keharusan sehubungan dengan tenggat waktu yang ditentukan perusahaan 

penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan Peserta tetap 
dikenakan denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi terkait pihak airlines, 
hotel dan agen di luar negeri. 

• Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Peserta atau Wisata Murah) karena 

bencana alam, perang, wabah penyakit, aksi teroris atau keadaan ‘Force Majeure’ lainnya,  

maka ketentuan-ketentuan di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih 

dahulu, tergantung dari kebijakan pihak airlines, hotel dan agen di luar negeri. (Force Majeure;  

Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga 

suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya).  

• Jika terjadi pembatalan acara tour oleh Peserta sebelum tanggal keberangkatan maka biaya 

pembatalan adalah sebagai berikut: 

- Setelah pendaf taran    : Uang muka pendaf taran (Non Refundable) 

- 30-15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari biaya tour  

- 14-08 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 75% dari biaya tour 

- 07-00 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour 

- Pembatalan diatas diluar tiket yang sudah di Issued (Apabila menggunakan Tiket Pesawat dari 

Wisata Murah).  

- Untuk Paket Tour yang menggunakan tiket dari Wisata Murah. Tiket Tersebut bersifat (Non 

Refundable). 

- Semua pengembalian Dana Pembatalan Tour akan di proses 30 – 90 Hari Kerja. 

 

   ** Dengan membayar Deposit Tour Anda dianggap telah memahami dan menerima kondisi diatas **  

 
 


