9D8N – SHOCKING WESTERN EUROPE
TOUR DATES
• 11/25 Juni 2020
• 23 Juli 2020
FULL ITINERARY
DAY 1: JAKARTA - MILAN (-)
• Hari ini Anda diharapkan berkumpul di Bandara International Soekarno Hatta untuk
memulai perjalanan wisata keliling Eropa dengan tujuan kota pertama Milan.
DAY 2: MILAN – COMO (D)
• Setibanya di Milan, city tour anda akan diajak mengunjungi mengunjungi / melewati
Duomo Cathedral, La Scala Theatre dan LeonardoDa Vinci Statue. Berbelanja di
Galleria Vittorio Emanuele. Setelah makan malam diantar ke Hotel untuk beristirahat.
DAY 3: COMO – MT. TITLIS, ENGELBERG – MULHOUSE (B/L/D)
• Pagi hari Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Engelberg, dimana Anda
berkesempatan mengunjungi gunung salju abadi, Mt. Titlis menggunakan kereta Cable
car dengan ketinggian 3.020m dari permukaan laut. Perjalanan dilanjutkan menuju
Hotel untuk bermalam.
DAY 4: MULHOUSE – PARIS (B/L/D)
• Perjalanan hari ini menuju ke kota mode dunia, Paris. Setibanya di Paris, Anda akan
diantar untuk Berbelanja dan check in Hotel beristirahat.
DAY 5: PARIS (B/L/D)
• Hari ini Anda dapat menikmati City Tour Paris dengan melihat Champs Ellysees
Avenue, Place De La Concorde Square, Eiffel Tower (photo stop), Arc The Trioumphe,
Des Invalides.
DAY 6: PARIS – BRUSSEL – AMSTERDAM (B/L/D)
• Setelah makan pagi, Anda diantar menuju kota Brussels, ibukota negara Belgia untuk
mengunjungi The Atomium dan Mannekin Pis. Anda juga akan diajak berjalan jalan di
kota yang indah ini yang terkenal dengan coklat, Ice cream dan Waffle nya. Selanjutnya
perjalanan dilanjutkan menuju negeri Kincir Angin, Belanda. Setibanya Anda akan
langsung diantar menuju Hotel untuk beristirahat.
DAY 7: AMSTERDAM (B/L/D)
• Perjalanan pagi hari ini adalah berkunjung ke kota nelayan, Volendam, dimana Anda
dapat berfoto ria dengan pakaian tradisional Belanda. Kemudian anda kami antar untuk

mengenal kota Amsterdam secara lebih mendalam dengan melewati Dam Square,
Royal Palace, Pabrik Pengasahan Berlian dan dilanjutkan dengan menelusuri kanalkanal di kota Amsterdam.
DAY 8: AMSTERDAM – JAKARTA (B)
• Setelah makan pagi, Anda diantar menuju Airport untuk penerbangan ke Jakarta.
DAY 9: JAKARTA
• Tibalah kita pada akhir perjalanan tour kali ini dengan membawa sejuta kenangan
manis bersama kami. Terima kasih atas partisipasi Anda, sampai jumpa pada acara tour
kami lainnya.
TOUR PRICE
• IDR 25.500.000 / orang (Adult Twin Share)
MINIMUM PAX
• 20 orang
INCLUSIONS
• Tiket International (Economy Class) dengan kondisi Group Fare, Non Endorse, Non
Refundable
• Fuel Surcharge, Airport Tax International YQ
• Airport Tax Jakarta
• Bagasi sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan
• Akomodasi bintang 3*/4* berdasarkan 1 kamar berdua / bertiga
• Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata
• Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama tour
• Souvenir Trolley Bag / Powerbank / Refund IDR 200.000
• Asuransi Perjalanan Standart Group (Maksimal umur tertanggung 70 tahun)
EXCLUSIONS
• Visa Schengen Rp. 1.850.000,- (subject to change)
• Tips Tour Leader dan Driver Rp 1.000.000/oran
• Pembuatan passport dan dokumen lainnya
• Tips Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll
• Pengeluaran pribadi
• Optional tour
• Biaya lain yang tidak termasuk di atas
REGISTRATION AND PAYMENT
• Uang muka sebesar Rp. 7.000.000,-/orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat
dikembalikan (non-refundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan
apapun

•

Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

OTHERS AND DISCLAIMER
• Uang muka sebesar Rp. 7.000.000,-/orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat
dikembalikan (non-refundable) bila terjadi pembatalan oleh peserta dengan alasan
apapun
• Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
• Pelunasan paling lambat 30 hari sebelum tanggal keberangkatan
• Susunan acara/penerbangan/harga dapat berubah/naik sewaktu-waktu tergantung
kondisi penerbangan ataupun sisa seat yang tersedia dan juga biasanya harga akan naik
bagi yang mendaftar tour mendekati tanggal keberangkatan
• Pembatalan:
o 15 - 34 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 40% /org dari harga
tour.
o 8 - 14 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 50% /org dari harga
tour.
o 7 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari harga tour.
• Harga/Jadwal Tour/Airport tax Internasional & Flight Insurance dapat berubah sewaktuwaktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

