
 

 

 
 

 

 (Vienna, Budapest, Krakow, Warsaw, Brno, Praha, Salzburg, Munich) 
TANGGAL KEBERANGKATAN : JUN 23 

 
 
 
 

 
 
 

HARI 01 : JAKARTA – ISTANBUL                                            
TK 057 / CGK – IST / 21.00 – 06.15+1 
Berkumpul di Bandara Soekarno – Hatta terminal 2 untuk 
keberangkatan menuju  BUDAPEST melalui Istanbul. 
 

HARI 02 : ISTANBUL – VIENNA                                         
TK 1883 / IST – VIE / 09.30 – 10.00 
Sesampainya di Vienna, Anda akan diajak mengelilingi kota VIENNA 
dengan mengunjungi/melewati SCHONBRUNN PALACE, monument 
budaya terpenting di Austria dan merupakan objek Wisata utama di 
Vienna, HOFBURG PALACE, istana kerajaan di pusat kota yang 
menakjubkan, ST. STEPHEN CATHEDRAL.  (MM) 
Hotel : Kavalier (4*) atau 
 

HARI 03 : VIENNA – BUDAPEST                                             
Hari ini Anda akan diantar menuju BUDAPEST yang merupakan 
ibukota dari Hungaria. Setibanya Anda akan diajak 
mengunjungi/melewati FISHERMAN’S BASTION, benteng nelayan 
yang terletak di area BUDA CASTLE, MATTHIAS CHURCH, 
HEROES SQUARE, salah satu alun-alun utama di Budapest, 
melewati DANUBE RIVER.  (MP,MM)                            
Hotel : Novotel Budapest City (4*) atau setaraf                       
 

HARI 04 : BUDAPEST – BANSKA BYSTRICA – KRAKOW        
Setelah santap pagi, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota 
kuno BANSKA BYSTRICA menujue ke Poland yaitu kota KRAKOW. 
Setibanya, Anda akan diantar mengelilingi kota dengan 
mengunjungi/melewati THE CLOTH HALL salah satu ikon kota ini, 
WAWEL CATHEDRAL, gereja yang terletak di bukit Wawel.(MP,MM) 
Hotel : Galaxy Hotel (4*) atau setaraf    
                   

HARI 05 : KRAKOW – AUTZCHWITZ – WIELICZKA - KRAKOW 

Hari ini Anda akan diajak mengunjungi AUSCHWITZ BIRKENAU 
untuk mengunjungi camp concentration yaitu tempat penyiksaan 
orang-orang yahudi pada perang dunia ke2, WIELICZKA SALTMINE, 
tambang garam tertua di Dunia yang masih beroperasi. (MP,MM) 
Hotel : Galaxy Hotel (4*) atau setaraf    
 

HARI 06 : KRAKOW – WARSAW                                               

Pagi hari Anda akan diantar menuju WARSAW dengan 
mengunjungi/melewati LAZIENKI PARK, taman terbesar yang 
berada di kota ini dan dimana Anda dapat melihar CHOPIN 
MONUMENT, kemudian Anda akan diajak ke OLD TOWN. (MP,MM) 
Hotel : Doubletree by Hilton (4*) atau setaraf   
 

 
 
 
 
 
 

 

HARI 07 : WARSAW – BRNO                                                    

Setelah santap pagi, Anda akan melanjutkan perjalanan menuju 
BRNO. Setibanya, Anda akan diantar menuju hotel untuk bermalam. 
(MP,MM) 
Hotel : Holiday Inn (4*) atau setaraf   
 

HARI 08 : BRNO – KUTNA HORA - PRAHA                             

Acara hari ini Anda akan diajak mengunjungi KUTNA HORA dengan 
mengunjungi BONE CHURCH dimana gereja kecil yang dipenuhi 
ribuan tulang belulang yang tersusun membentuk sebuah ruangan. 
Selanjutnya Anda akan melanjutkan perjalanan menuju PRAHA 
untuk beristirahat. (MP,MM) 
Hotel : Hotel Duo (4*) atau setaraf   
 

HARI 09 : PRAHA                              

Pagi hari Anda akan diantar menuju PRAHA dimana Anda akan 
diajak mengunjungi/melewati PRAGUE CASTLE yang merupakan 
kastil terbesar di Dunia, OLD TOWN SQUARE, ASTRONOMICAL 
CLOCK MUSEUM, jam astronomi tertua ketiga di Dunia dan salah 
satu yang masih beroperasi. (MP,MM) 
Hotel : Hotel Duo (4*) atau setaraf   
 

HARI 10 : PRAHA – CESKY KRUMLOV – SALZBURG           

Hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju CESKY 
KRUMLOV, sebuah OLD TOWN yang memiliki perpaduan antara 
gaya gothic, renaissance, dan Boroque dan diaui oleh UNESCO. 
Selanjutnya Anda akan menuju SALZBURG yang merupakan kota 
kelahiran dari Mozart, dan Anda juga diajak mengunjungi MIRABEL 
GARDEN, sejarah dari Sound Of Music. (MP,MM) 
Hotel : Holiday Inn (4*) atau setaraf   
 

HARI 11 : SALZBURG – HALSTATT - MUNICH                        

Acara hari ini Anda akan diantar menuju HALSTATT yaitu suatu kota 
tua yang Indah yang terletak di tepi danau HALTSTATTER SEE dan 
berumur lebih dari empat ribu tahun, dikenal dengan julukan mutiara 
Austria. Selanjutnya Anda akan melanjutkan perjalanan menuju 
MUNICH untuk bermalam. (MP,MM) 
Hotel : NH Munchen Messe (4*) atau setaraf   
 

HARI 12 : MUNICH – ISTANBUL                       

TK 1636 / MUC – IST / 18.50 – 23.35 
Acara bebas sampai tiba waktunya Anda akan diantar ke bandara 
untuk penerbangan menuju Jakarta. (MP) 
 

HARI 13 : ISTANBUL - JAKARTA                                                  

TK 056 / IST – CGK / 02.40 – 08.20 
Setibanya di Jakarta, berakhirlah perjalanan Anda. Kami 
mengucapkan Terima kasih atas partisipasi Anda “Menjelajahi Dunia 
Bersama kami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Highlight: *Astronomical Clock Museum *Schonbrunn Palace 

*Wieliczka Salt Mine *Mirabel Garden *Halstatt 

 

BONUS : *Asuransi perjalanan 

 

Harga All in: 
IDR 

35.000.000 
Termasuk Apt Tax Intl, 
JKT & Fuel Surcharge 



 

 

 

Harga Tour Perorang (dalam IDR) - Termasuk PPN 1% 
Minimal keberangkatan 20 dewasa 

Airlines / Date 
Dewasa 

Twin / Triple 

Anak (02 – 11 tahun) 
INFANT 

Apt Tax & 
Flight Ins 

Sgl Supp 
Visa 

Schengen Twin Share Extra Bed 

TK / 23 JUN  35.000.000 35.000.000 34.000.000 12.500.000 
TERMASUK 

 

(IDR 6.264.000) 
5.500.000 2.300.000 

Penjelasan Mengenai tabel : 
(1) APO TAX/FUEL/WAR INS dapat berubah sewaktu-waktu jika ada regulasi / ketentuan dari pemerintah / maskapai penerbangan /pihak asuransi 
mengenai perubahan harga yang berkaitan dengan APO TAX/FUEL/WAR INS. 
(2) Tipping hanya untuk tour leader USD 3/orang/hari, dan Local guide & driver USD 5/orang/hari 
(3) HARGA BERDASARKAN KURS IDR 14.800 DAN BENAR SAAT PRODUCT INI DIBUAT 
 
Biaya Tour Termasuk : 
- PPN 1 % 
- Tax International TK : IDR 6.264.000 
- Tiket penerbangan Internasional JKT – VIE//MUC - JKT dengan 
kelas ekonomi, non-refundable, non-reroute, non-endorsable dan 
masa berlaku 1 bulan dari tanggal keberangkatan. 
- Program /acara tour dan Makan Pagi /Siang/Malam sesuai yang 
tercantum di brosur. 
- Akomodasi hotel bintang 3*. 
-Tour Leader & Tas wisata dari SMAILING TOUR 
- Asuransi Perjalanan dengan ACE INA INSURANCE INDONESIA  
 

Biaya Tour Belum Termasuk : 
- Dokumen perjalanan, seperti : visa & paspor. 
- Tip guide, supir dan porter hotel (lihat keterangan di atas) 
- Pengeluaran pribadi: mini bar, laundry, telepon, dll. 
- Semua hal yang tidak tercantum di atas 
 

Ketentuan mengenai Biaya & Pelaksanaan Tour : 
- Biaya tour dapat berubah sewaktu – waktu disesuaikan dengan 
regulasi pemerintah/ maskapai penerbangan/ jasa penyedia hotel / 

kedutaan besar / jasa penyedia lainnya sehubungan dengan adanya  
perubahan pada harga tiket/ airport tax/ fuel surcharge/ war 
insurance/ hotel/ tipping/ biaya pengurusan visa, dsb. 
- Jadwal perjalanan juga dapat berubah sewaktu – waktu disebabkan 
situasi dan kondisi yang terjadi pada saat akan / sedang 
berlangsungnya tour dan keputusan perubahanjadwal ditentukan 
berdasarkan pertimbangan atas aspek keamanan, keselamatan dan 
kenyamanan para peserta selama pelaksanaan tour. 
 

Pembayaran Tour : 
- Deposit sebesar IDR 5.000.000/orang pada saat pendaftaran 
- Paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan : pembayaran 50% dari 
biaya tour 
- Paling lambat 14 hari sebelum keberangkatan : pembayaran 100% dari 
biaya tour 

 

Penalti Pembatalan Tour : 
-Deposit   :   non refundable / tidak dapat dikembalikan 
-30 – 20 hari  sebelum tanggal keberangkatan :  50% dari biaya tour 
-19 – 10 hari sebelum tanggal keberangkatan  :  70% dari biaya tour 
-09 – 0 hari sebelum tanggal keberangkatan    : 100% dari biaya 
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