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3D CYCLING TOUR UBUD BALI 
Valid until 31 Maret 2022 

(Subject to Surcharge during Peak Period) 

 

Day 1 :Tiba di BALI – GWK – PANTAI PANDAWA (-/MS/MM) 

 
GWK Pantai Pandawa Uluwatu 

Tiba di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Anda akan dijemput perwakilan kami, kemudian di antar 
mengujungi GWK (Garuda Wisnu Kencana) dan makan siang di Beranda restoran.Kemudian lanjutkan 
mengunjungi Pantai Pandawa dan ULUWATU yang lokasinya berada di atas batu karang yang menjorok 
ke lautan dan peserta dapat menyaksikan keindahan tebing berbatu yang mengagumkan dengan 
pemandangan lautan yang biru. Makan malan di jimbaran .Check-in di hotel dan Istirahat . 

 

Day 2 : FUN CYCLING UBUD  – TANAH LOT ( MP/MS/MM ) 

 
Ubud Tanah Lot Jimbaran 
Setelah sarapan pagi,Anda akan di antar menuju Ubud , Start point Cycling di Kedewatan Ubud,peserta 
akan diberikan instruksi tentang keamanan dan keselamatan bersepeda dan juga instruksi penggunaan 
sepeda dan finish di Jukut Paku Village. 
-Break 1 : Balinese Hindu Temple. 
-Break 2 : Balinese rice farming. 
-Break 3 : Balinese house compound. 
Setelah makan siang di lanjutkan perjalanan menuju Tanah Lot yang merubapan lokasi terbaik melihat 
pemandangan sunset. Makan malan di jimbaran.Kembali ke hotel dan  Istirahat . 

 

Day 3 : BALI - DEPARTURE ( MP /-/- ) 
Setelah sarapan pagi, Andi di ajak mengunjungi Krisna pusat oleh oleh khas bali. kemudian Dilanjutkan 
pengantaran ke Bandara untuk penerbangan kembali ke kota asal . 
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Harga paket Min 4 pax 

HOTEL TWIN SHARING SINGLE SUPLEMENT 
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Zia Kuta 3* IDR1.900.000 IDR 550.000 

Santika Kuta 3* IDR 1.925.000 IDR 575.000 

Neo+ Kuta Legian 3* IDR.1.950.000 IDR 600.000 
Sun Island Legian 4* IDR 2.000.000 IDR 675.000 

Grand Ixora 4* IDR 2.025.000 IDR 700.000 

Harper Kuta 4* IDR 2.050.000 IDR 700.000 

Bintang Kuta Resort 4* IDR 2.100.000 IDR 750.000 

Aston Kuta 4* IDR 2.150.000 IDR 800.000 
Harga dapat berubah sewaktu-waktu 

 

Harga Termasuk Harga tidak termasuk 

● 2 malam akomodasi di hotel pilihan 

● Transportasi By Short elf (4-6Pax) 

● Makan, transport dan tour sesuai acara 

● 2 botol air mineral / orang / hari 

● Cycling : Sepeda MTB dan guide 

● Tiket pesawat / kereta 

● Tipping driver 

● Pengeluaran pribadi 

● Porter hotel & bandara 

 

 
SYARAT & KETENTUAN UNTUK PAKET TOUR DOMESTIC 
Para Peserta tour dari TWC dianggap telah membaca , memahami dan menerima kondisi tour sebagai 
berikut : 

 

PENDAFTARAN , PELUNASAN & HARGA TOUR 
1. Pendaftaran harus disertai Nama Peserta , tanggal keberangkatan dan deposit sebesar 50% dari total 
harga tour . Pelunasan Harga tour paling lambat 10 hari sebelum keberangkatan 
2. Harga Tour perorang dengan ketentuan jumlah peserta seperti yang tertera pada harga paket di flyer 
3.TWC berhak melakukan pembatalan apabila sampai batas waktu pelunasan, peserta tidak melunasi 
pembayaran . Deposit yang sudah dibayarkan tidak bisa di Refund / diuangkan kembali 
3. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu . Disarankan untuk mengecheck kembali harga tour pada 
saat melakukan pembukuan . 
4. Harga tour tidak termasuk tiket Pesawat , disarankan sudah mencari tiket Pesawat sebalum melakukan 
pembukuan 
5. TWC siap membantu memberikan harga termaik untuk tiket Pesawat / tiket Kereta api 

 
PEMBATALAN 
Pembatalan reservasi harus dibuat secara tertulis untuk menghindari kesalahpahaman . 
Biaya pembatalan mengacu pad ajangka waktu pada saat pembatalan diajukan 
30 hari sebelum keberangkatan : Senilai Deposit 
14 – 8 hari = 50% dari total harga tour 
7 – 1 hari = 100% dari total harga tour 
Tidak ada pengembalian biaya atas akomodasi, makan/minum acara tour dan pelayanan lainnya yang 
termasuk didalam biaya tour yang telah dibayar namun tidak dipergunakan sebagian oleh peserta 
dengan alasan apapun 

 
TIPPING 
Sudah merupakan keharusan untuk memberkan tipping bagi supir, porter, guide dan tour leader. 
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Adapun keterangan lebih lanjut dapat ditanyakan kepada Staff Tour kami. 
 

PERMINTAAN KHUSUS 
Segala permintaan khusus peserta harus diajukan saat pendaftaran karena ketersediaannya sangat 
terbatas dari airlines/hotel/restoran, misal connecting door, whell-chair, vegetarian meals dan lain 
sebagainya. 
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