
	

13D12N	–	AMAZING	WEST	EUROPE	
	
	
TOUR	DATES	

• 20	Mei	2020	
	
FULL	ITINERARY	
	
DAY	1:	JAKARTA	–	DOHA	(QR957	18:25	–	23:10)		

• Hari	 ini	berkumpul	di	Bandara	 Internasional	Cengkareng	Jakarta	untuk	bersama	sama	
terbang	menuju	Doha	dengan	menggunakan	pesawat	Qatar	Airways.		

	
DAY	2:	DOHA	–	PARIS	(QR41	01:00	–	06:55)	(B/D)		

• Penerbangan	dilanjutkan	menuju	Paris.	Setelah	proses	imigrasi	dan	custom,	Anda	akan	
diajak	 city	 tour	 mengunjungi/	 melewati	 Gerbang	 Kejayaan	 “Arch	 de	 Triomph”,	
mengunjungi	 Eiffel	 Tower	 (photo	 stop),	 Plaza	 de	 la	 Concorde	 dan	 melewati	 jalanan	
surga	belanja	dunia	Champ	Elysees,	Museum	Louvre..	Anda	juga	diberikan	kesempatan	
untuk	berbelanja	di	 toko	Duty	Free	Shop	Gallerie	Lafayatte	dan	toko	parfum	terkenal	
Benlux.	 Sore	 hari	 Anda	 dapat	menikmati	 optional	 tour	 Bateaux	Mouches,	menyusuri	
sungai	Seine	atau	menonton	Lido	Cabaret	Show.	Hotel:	Mercure	Paris	Val	De	Fontenay	
*4/Setaraf		

	
DAY	3:	PARIS	(B/D)		

• Setelah	makan	pagi,	anda	diajak	mengunjungi	MARNEE	LA	VALLEE	VILLAGE	dimana	
anda	memiliki	waktu	bebas	seharian	untuk	berbelanja	barang	branded.	Hotel:	Mercure	
Paris	Val	De	Fontenay	*4/Setaraf		

	
DAY	4:	PARIS	–	BRUSSELS	–	AMSTERDAM	(B/D)		

• Setelah	 check	 out	 Hotel,	 anda	 akan	 diantar	 menuju	 BRUSSELS	 dimana	 anda	 akan	
mengunjungi	 GRAND	 PLACE,	 berfoto	 di	 patung	 anak	 kecil	 sedang	 kencing	 yang	
terkenal	MANNEKEN	PIS,	mencicipi	 coklat	 belgia	 yang	 terkenal.	 Tak	 lupa	 berfoto	 di	
ikon	Negara	Belgia	 yaitu	ATOMIUM.	Setelah	 itu	 anda	diantar	menuju	AMSTERDAM.	
Makan	 malam	 hari	 ini	 dengan	 menu	 Indonesian	 Food.	 Hotel:	 Niu	 Fender	 Hotel	
*4/Setaraf		

	
DAY	5:	AMSTERDAM	–	VOLENDAM	–	AMSTERDAM	(B/D)		

• Hari	ini	anda	akand	iajak	mengunjungi	desa	nelayan	khas	Belanda,	Volendam.	Dimana	
Anda	 dapat	 berfoto	 dengan	 latar	 belakang	 kincir	 angin	 (Wind	 Molen),	 Cheese	 and	
Wooden	 Shoes	 Factory.	 Tak	 lupa	 berfoto	 bersama	 keluarga	 dengan	 menggunakan	
pakaian	 khas	 nelayan.	 Selanjutnya	mengunjungi	 Zaanse	 Schans,	 sebuah	 spot	 terbaik	
untuk	berfoto	dengan	nuansa	Belanda	yang	kental.	Sore	hari	anda	diajak	mengunjungi	
Diamond	 Factory	 yang	 pembuatannya	 dimulai	 sejak	 abad	 kedua	 belas.	 Dilanjutkan	



	

Canal	Cruise,	menikmati	pemandangan	kota	Amsterdam	diatas	sungai	Amstel.	Hotel:	
Niu	Fender	Hotel	*4/Setaraf		

	
DAY	6:	AMSTERDAM	–	ROERMOND	–	COLOGNE	(B/D)		

• Setelah	 sarapan	 pagi,	 anda	 akan	 diajak	 menuju	 ROERMOND	 PREMIUM	 OUTLET	
dimana	anda	bisa	berbelanja	hingga	puas.	Setelah	itu	anda	diantar	menuju	COLOGNE	
dimana	anda	diajak	mengunjungi	COLOGNE	CATHEDRAL.	Malam	hari	anda	diantar	ke	
Hotel	untuk	beristirahat.	Hotel:	Mercure	Koln	West	*4/Setara		

	
DAY	7:	COLOGNE	–	TITISEE	–	ZURICH	(B/D)		

• Hari	 ini,	 anda	 akan	 melanjutkan	 perjalanan	 menuju	 TITISEE	 dimana	 anda	 bisa	
menikmati	 keindahan	 danau	 Titisee	 yang	 terkenal	 dengan	 Cuckoo	 Clock	 nya	 serta	
koper	 merk	 Rimowa.	 Setelah	 makan	 siang	 anda	 diantar	 menuju	 SCHAFFHAUSEN	
dimana	 terdapat	 air	 terjun	 RHINE	 FALLS	 yang	 indah.	 Sore	 hari	 anda	 melanjutkan	
perjalanan	menuju	ZURICH	untuk	beristirahat.	Hotel:	Dorint	Hotel	Zurich	*4/Setaraf		

	
DAY	8:	ZURICH	–	MT	TITLIS	–	LUCERNE	–	ZURICH	(B/D)		

• Setelah	makan	pagi	perjalanan	dilanjutkan	menuju	Mt.	Titlis,	Setelah	menikmati	kereta	
gantung,	nikmatilah	salju	abadi	dengan	panorama	Swiss	yang	menakjubkan.	Kemudian	
mengunjungi	Lion	Monument,	lambang	keperkasaan	Swiss	Army.	Dan	bagi	yang	suka	
koleksi	arloji	merk	ternama,	waktunya	belanja	di	Bucherer.	Hotel:	Dorint	Hotel	Zurich	
*4/Setaraf		

	
DAY	9:	ZURICH	–	MILAN	–	VENICE	(B/D)		

• Acara	tour	hari	 ini	adalah	melanjutkan	perjalanan	menuju	salah	satu	kota	pusat	mode	
dunia	 yakni	 MILAN.	 Jangan	 lupa	 stamp	 custom	 di	 border	 Swiss	 bagi	 yang	 membeli	
barang	 di	 Swiss.	 Setibanya	 di	 Milan	 anda	 akan	 mengunjungi	 GALERIA	 VITTORIO	
EMANUELLE	 II	 dimana	 anda	 bisa	 berbelanja	 barang	 branded	 seperti	 Prada,	 Gucci,	
Versace,	 dan	 masih	 banyak	 lagi.	 Jangan	 lupa	 juga	 kunjungi	 MILAN	 DUOMO	 yang	
merupakan	 salah	 satu	 gereja	 terindah	 di	 Eropa	 dan	 butuh	 sekitar	 600	 tahun	 untuk	
pembangunannya.	Sore	hari	diantar	menuju	Venice	untuk	bermalam.	Hotel:	Bedbank	
Venice	Mestre	*4/Setaraf		

	
DAY	10:	VENICE	–	PISA	(B/D)		

• Hari	 ini,	 anda	 akan	melanjutkan	 perjalanan	menuju	 VENICE.	 Sesampainya	 di	 Venice,	
anda	 akan	 meneyebarang	 ke	 Venice	 Island	 dengan	 menggunakan	 ferry.	 Nikmatilah	
Gondola	 Ride	 (optional	 tour),	 berbelanja	 di	Hard	Rock	Café	Venice,	 Kemudian	 photo	
stop	 di	 Piazza	 San	 Marco,	 Bridge	 of	 Sights	 dan	 Dodge’s	 Palace.	 Siang	 hari	 anda	
melanjutkan	perjalanan	menuju	PISA.	Hotel:	Hotel	Galilei	*4/Setaraf		

	
DAY	11:	PISA	–	ROME	(B/D)		

• Setelah	 makan	 pagi,	 anda	 akan	 mengunjungi	 ikon	 kota	 Pisa	 yaitu	 PISA	 LEANING	
TOWER	 (Photo	 stop).	 Serta	 mengunjungi	 SQUARE	 OF	 MIRACLE,	 dan	 THE	



	

BAPTISTERY.	Siang	hari	anda	akan	melanjutkan	perjalanan	menuju	ibukota	Italia	yaitu	
ROME.	Setibanya	anda	akan	mengunjungi	ST	PETER	BASILICA	yang	merupakan	pusat	
Gereja	 Katolik	 di	 dunia	 dan	 dibangun	 pada	 abad	 pertengahan.	 Tak	 lupa	 anda	 juga	
mengunjungi	SPANISH	STEP	dan	TREVI	FOUNTAIN	dimana	ada	keprcayaan	bagi	siapa	
saja	 yang	melempar	 koin	 di	 air	 mancur	 tersebut	 dipercaya	 dapat	 kembali	 ke	 Roma.	
Hotel:	IH	Hotel	Roma	Z3	*4/Setaraf		

	
DAY	12:	ROME	–	DOHA	(QR132	16:40	–	23:00)	(B)		

• Selesai	menikmati	sarapan	pagi,	Anda	diantar	berfoto	dengan	latar	COLOSSEUM	yang	
sangat	terkenal	dan	bertahan	hingga	lebih	dari	seribu	tahun,	ARCH	of	CONSTANTINE.	
Siang	hari	diantar	menuju	bandara.		

	
DAY	13:	DOHA	–	JAKARTA	(QR956	02:20	–	15:20)		

• Tiba	 di	 Jakarta	 sore	 hari	 dan	 kami	 mengucapkan	 terimakasih	 atas	 kepercayaan	 dan	
kerjasamanya	 selama	 tour	 berlangsung.	 Semoga	 semuanya	 berkesan	 dan	 sampai	
jumpa	dalam	program	tour	lainnya.		

	
	 	
TOUR	PRICE	

• IDR	44.800.000	/	orang	(Adult	Twin	Share)	
	
MINIMUM	PAX	

• 20	orang	
	
INCLUSIONS	

• Tiket	Penerbangan	kelas	ekonomi	by	Qatar	Airways	
• Transport,	Hotel	dan	Makan	sesuai	acara	
• Tiket	Masuk	wisata	sesuai	acara	

	
EXCLUSIONS	

• Visa	Schengen:	IDR	2.300.000/orang	(subject	to	change)	
• Pengeluaran	Pribadi	(laundry,	telp,	mini	bar,	dll)	
• Optional	Tour	(jika	ada)	
• Asuransi	Perjalanan	IDR	450.000/orang	

	
REGISTRATION	AND	PAYMENT	

• Deposit	Sebesar	IDR	7.500.000	per-orang	yang	harus	dibayarkan	saat	pemesanan	
	
OTHERS	AND	DISCLAIMER		

• Biaya	 Airport	 Tax	 Internasional	 dan	 Fuel	 Surcharge	 dapat	 berubah	 tanpa	
pemberitahuan	

• Apabila	dipandang	perlu	demi	kenyamanan	dan	keselamatan	peserta,	penyelenggara	
berhak	merubah	jadwal	tour	diatas	



	

• Harga	dapat	berubah	dikondisikan	dengan	fluktuasi	mata	uang	
• Tidak	ada	refund	yang	disebabkan	oleh	faktor	alam	atau	segala	sesuatu	diluar	otoritas	

Travel	Agent	
• Kenaikan	Tax	Airlines	Sebelum	pelunasan	biaya	tour,menjadi	tanggungan	peserta	tour	
• Pembatalan:		

o Pembatalan	 setelah	 pembayaran	 deposit	 akan	 mengakibatkan	 hangusnya	
pembayaran	deposit	yang	telah	dilakukan	

o Pembatalan	 35	 hari	 sebelum	 tanggal	 keberangkatan	 akan	 dikenakan	 penalti	
100%	harga	tour	

o Pembatalan	 60	 hari	 sebelum	 tanggal	 keberangkatan	 akan	 dikenakan	 penalti	
50%	harga	tour	


