
 

 

 
 

 

 (Paris, Amsterdam, Frankfurt, Zurich, Venice, Pisa, Roma) 
TANGGAL KEBERANGKATAN : NOV 23 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

HARI 01 : JAKARTA – DUBAI                                                  
EK 357 / CGK – DXB / 17.45 – 23.15 
Berkumpul di Bandara Soekarno – Hatta terminal 2 untuk 
keberangkatan menuju  MILAN. 
 

HARI 02 : DUBAI – PARIS                                               
EK 071 / DXB – CDG / 03.20 – 08.00 
Selamat datang di Paris, Anda akan diajak mengunjungi/melewati 
PLACE DE LA CONCORDE, alun-alun paling terkenal di Paris, 
CHAMPS ELYSEES, NOTRE DAME CATHEDRAL, ARCH DE 
TRIOMPHE, gerbang kemerdekaan. Setelah acara tour berakhir, 
Anda akan diantar menuju hotel untuk beristirahat. (MM) 
Hotel : Appart City Confort atau setaraf 
 

HARI 03 : PARIS                                                               
Pagi hari Anda akan diajak mengunjungi/melewati LOUVRE 
MUSEUM, mengunjungi MONTPARNASSE TOWER / EIFFEL 
TOWER (jika waktu memungkinkan, jika tidak memungkinkan maka 
tidak ada pengembalian). Tidak ketinggalan Anda juga akan diajak 
berbelanja di GALERIES LAFAYETTE. (MP)                            
Hotel : Appart City Confort atau setaraf 
 

HARI 04 : PARIS – BRUSSELS – AMSTERDAM    
Hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju AMSTERDAM 
melewati BRUSELLS, dimana Anda dapat melihat MANNEKEN PIS, 
patung anak kecil yang terkenal dan mencicipi BELGIAN 
CHOCOLATE. (MP) 
Hotel : Ramada Apollo Center atau setaraf 
                   

HARI 05 : AMSTERDAM – ZAANSE SCHANS – VOLENDAM – 

AMSTERDAM                                                                              

Setelah santap pagi, Anda akan diajak mengunjungi ZAANSE 
SCHANS, perkampungan asli Belanda dimana Anda dapat melihat 
pembuatan sepatu clog dan pembuatan keju asli Belanda dan tidak 
ketinggalan Anda juga dapat berfoto denganlatar belakang kincir 
angin yang menjadi symbol negara ini. Selanjutnya Anda akan diantar 
menuju VOLENDAM, sebuah desa nelayan dan Anda dapat berfoto 
dengan menggunakan pakaian tradisional Belanda. Setelah acara 
tour berakhir, Anda akan diantar kembali ke Belanda dan diajak 
mengelilingi kota dengan melewati DAM SQUARE, ROYAL 
PALACE, NATIONAL MONUMENT, CENTRAL STATION, kemudian 
Anda juga diajak melihat pabrik pengasahan berlian yang terkenal.  
(MP) 
Hotel : Ramada Apollo Center atau setaraf   
 

HARI 06 : AMSTERDAM – COLOGNE - FRANKFURT              

Acara hari ini Anda akan diajak berbelanja di ROERMOND OUTLET. 
Selanjutnya menuju COLOGNE yang terkenal denga nasal mula 
perfume eau de cologne, GREAT ST. MARTIN CHURCH sebuah 
gereja dengan Menara crossing yang merupakan landmark dari 

cologne. (MP) 
Hotel : Leonardo Royal Hotel atau setaraf 
 

HARI 07 : FRANKFURT – TITISEE – SCHAFFHAUSEN – ZURICH    
Pagi hari Anda akan melanjutkna perjalanan menuju ZURICH dengan 
melewati TItise yang terkenal dengan CUCKOO CLOCK dan kue tart 
Black Forest. Selanjutnya menuju RHEINAFALLS yang terdapat di 
Utara Swiss yang dialiri oleh salah satu sungai terbesar di Eropa 
Barat. (MP,MM) 
Hotel : Dorint Airport Hotel atau setaraf 
 

HARI 08 : ZURICH – TITLIS – LUCERNE – ZURICH              
Acara hari ini Anda akan mengunjungi MT. TITLIS dengan 
menggunakan kereta gantung berputar dengan ketinggian 3.020M 
dari permukaan laut. Anda juga dapat bermain salju dan melihat 
pemandangan yang menakjubkan. Kemudian Anda akan diantar ke 
LUCERNE untuk melewati CHAPEL BRIDGE yang menjadi icon kota 
ini, OLDTOEN, LUCERNE LAKE. Tidak ketinggalan Anda akan 
diajak berbelanja di BUCHERER. (MP,MM) 
Hotel : Dorint Airport Hotel atau setaraf 
 

HARI 09 : ZURICH – VENICE                                                  
Hari ini Anda akan meninggalkan Zurich untuk menuju kota air 
VENICE dimana Anda dapat berkeliling kota yang terkenal di Dunia 
dengan menggunakan transportasi air. (MP) 
Hotel : Novotel Venice Mestre atau setaraf 
 

HARI 10 : VENICE – PISA                                                       
Setelah santap pagi, Anda akan diantar menuju PISA dan diajak 
mengelilingi kompleks MENARA PISA yang didalamnya terdapat 
gereja. (MP,MM) 
Hotel : Tower Inn Hotel Pisa atau setaraf 
 

HARI 11 : PISA - ROMA                                                            
Hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju ROMA, kemudian 
diajak mengunjungi ST PETER BASILICA, basilica utama Khatolik 
yang megah, TREVI FOUNTAIN yang Indah, COLLOSEUM tempat 
pertarungan gladiator. (MP, MM)                            
Hotel : Holiday Inn Rome Pisana atau setaraf 
 

HARI 12 : ROMA – DUBAI                                                        

Hari Ini Anda akan diantar ke bandara untuk penerbangan menuju 
Jakarta. (MP) 
 

HARI 13 : DUBAI – JAKARTA                                                  

Setibanya di Jakarta, berakhirlah perjalanan Anda. Kami 
mengucapkan Terima kasih atas partisipasi Anda “Menjelajahi Dunia 
Bersama kami 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Highlight: *Eiffel Tower *Galeries Lafayette *Roermond Outlet  

 

BONUS : *Seine River Cruise *Naik ke Montparnasse Tower / 
Eiffel Tower *Asuransi perjalanan 

 

Harga All in: 
IDR 

26.500.000 
Termasuk Apt Tax Intl, 
JKT & Fuel Surcharge 



 

 

 

Harga Tour Perorang (dalam IDR) - Termasuk PPN 1% 
Minimal keberangkatan 25 dewasa 

Airlines / Date 
Dewasa 

Twin / Triple 

Anak (02 – 11 tahun) 
INFANT 

Apt Tax & 
Flight Ins 

Sgl Supp 
Visa 

Schengen Twin Share Extra Bed 

Emirates / 23 Nov 26.500.000 26.500.000 25.700.000 9.300.000 
TERMASUK 

 

(IDR 1.052.200) 
8.500.000 1.450.000 

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 EUR 3/orang/hari, dan Local guide & driver EUR 5/orang/hari 
(3) HARGA BERDASARKAN KURS IDR 14.800 DAN BENAR SAAT PRODUCT INI DIBUAT 

Biaya Tour Termasuk : 
- PPN 1 % 
- Tax International EK : IDR 1.052.200 
- Tiket penerbangan Internasional JKT – CDG//FCO - 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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