
Honeymoon Bali 5D4N

Itinerary :

Day 1 : Jakarta - Uluwatu

(Makan: Malam)

Setelah tiba di bandara, Anda akan diajak ke Pura

Uluwatu untuk menyaksikan Sunset di dari atas

tebing Uluwatu. Kemudian menuju Pantai Jimbaran.

Selanjutnya menikmati makan malam di restaurant

pinggir pantai di daerah Jimbaran dan kembali ke

Hotel untuk beristirahat.

Akomodasi:

Day 2: Kintamani
(Makan: Pagi, Siang Malam)

Setelah sarapan, Anda akan diajak menyaksikan

pertunjukan tarian barong di daerah Batu Bulan.

Setelah itu menuju Kintamani melewati daerah Celuk.

Perjalanan dilanjutkan menuju Pura Tampak Siring, pura

yang dikenal dengan mata air suci untuk pembersihan

diri. Setelah makan siang di restoran lokal. Selanjutnya

Anda akan diantar menuju daerah Ubud yang terkenal

akan gudangnya para seniman dan makan malam di

restoran lokal. Kemudian kembali ke hotel untuk

beristirahat.

Akomodasi: -

Day 3: Tanah Lot
(Makan: Pagi, Siang, Malam)

Dihari ke tiga, Anda akan dibawa menuju Pura Taman

Ayun, peninggalan Kerajaan Mengwi. Kemudian

dilanjutkan menuju Bedugul yang terkenal akan Pura

Ulun Danu dan Danau Beratan nya. Kemudian Anda

akan dibawa ke restoran lokal untuk makan siang.

Setelah Setelah itu, Anda akan dibawa menuju Alas

Kedaton, untuk melihat kera. dan terakhir, Anda akan

dibawa menuju Pura Tanah Lot yang lokasinya di atas

karang di tengah laut sambil menikmati sunset sebelum

kembali ke hotel.

Akomodasi:

Day 4: Tanjung Benoa - GWK
(Makan: Pagi, Siang, Malam)

Setelah santap pagi, Anda akan dibawa menuju Tanjung

Benoa. Disini Anda dapat mengikuti permainan Banana

boat, Parasailing, Jet Sky (optional tour). Perjalanan

dilanjutkan menuju GWK dan makan siang Anda akan

disajikan di restoran di areal GWK. Kemudian

mengunjungi Pantai Dreamland. Selanjutnya menuju

benoa, untuk sunset dinner cruise dan kemudian

kembali ke Hotel.

Akomodasi: -
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Day 5: Transfer Out
(Makan: Pagi)

Free Program di hotel sambil menunggu waktu dan

jemputan untuk ditransfer menuju Bandara.Dengan

demikian berakhir sudah perjalanan Anda bersama

daysOff Tour & Travel. Semoga bertemu kembali di lain

kesempatan.

Akomodasi:
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Akomodasi :

● Sesuai pilihan

Harga Paket:

Harga Per Orang Dalam Rupiah Sudah termasuk Tiket penerbangan

Nama Hotel Pilihan Adult Twin Share

Spazzio *2/setaraf IDR 5,950,000

Transera Kamini *3/setaraf IDR 6,050,000

Kuta Central Park *4/setaraf IDR 6,292,000

Note :

*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Flight Proposed :

CGK - DPS by Citilink 08.00 - 11.00

DPS - CGK by Batik 13.00 - 13.50

Biaya Sudah Termasuk : Biaya Tidak Termasuk :

● Tiket Pesawat udara by Citilink /Batik
● Menginap di hotel sesuai pilihan (sekamar

berdua)
● Penjemputan dan pengantaran ke airport
● Guide selama di bali
● Driver selama di Bali
● Mobil ber-AC (standard pariwisata), selama di

Bali (private)
● Tiket masuk obyek wisata yang dikunjungi.
● Sunset dinner cruise @ bounty Cruise
● Bahan Bakar minyak
● PPN 1%

● Biaya keperluan pribadi (Telpon, Internet,
Laundry, Room Service, Mini Bar),

● Minuman pada saat makan siang dan makan
malam yang tidak tercantum dalam menu,

● Tipping untuk Guide, Sopir, Bellboy Hotel dan
Porter Airport.

● Surcharge atau biaya tambahan pada periode
High Season
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Syarat & Kondisi:

● Minimum jumlah peserta adalah 2 orang dewasa dengan keberangkatan dan kepulangan yang bersamaan dan wajib

membayar uang muka sebesar 50% dari total harga tour (NON-REFUNDABLE).

● Pelunasan paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.

● daysOff berhak membatalkan pendaftaran peserta tour yang belum membayar uang muka atau belum melunasi

biaya tour sesuai batas waktu yang telah ditentukan daysOff.

● Uang muka pendaftaran peserta tour tidak dapat dikembalikan bila peserta tour melakukan pembatalan secara

sepihak.

● Anak-anak dari usia 0 hingga 2 tahun dan berbagi tempat tidur dengan orang tua tidak dikenakan biaya.

● Peserta yang melakukan pembatalan dikenakan denda dengan ketentuan:

a. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 45 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar uang muka

pendaftaran.

b. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 44 - 16 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 50%

dari harga tour.

c. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 15 - 8 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 75%

dari harga tour.

d. Pembatalan yang dilakukan dalam waktu kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar

100% dari harga tour.

● Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour

dilakukan, walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan.

● Dalam hal terjadi keadaan force majeure/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana

mencekam, dan lain-lain, daysOff berhak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta Tour, merubah

rencana perjalanan, baik susunan maupun jadwalnya, hal mana perubahan itu dilakukan demi kepentingan dan

keamanan Peserta serta kelancaran perjalanan. Dalam hal ini tidak ada pengembalian uang atas service yang tidak

digunakan.

● Harga paket wisata yang tercantum adalah harga yang telah diperhitungkan dan disesuaikan dengan kondisi

lapangan dan telah dijabarkan dalam fasilitas yang didapat dalam paket. Apabila terdapat biaya-biaya diluar

informasi yang kami berikan maka hal tersebut adalah tanggung jawab peserta baik itu secara pribadi maupun

kelompok.

● Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

● Dengan membayar biaya tour, Anda dianggap memahami dan menyetujui syarat dan kondisi yang tertera dalam

brosur.
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