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TANGGAL KEBERANGKATAN : SEP 15 

 
 
 

 
 

 
 
 

HARI 01 / 15 SEP : JAKARTA – AMSTERDAM                               
KL 810 / CGK – AMS / 18.45 – 06.00 
Aloha! Hari ini Anda akan berkumpul di Bandara Soekarno - Hatta untuk 
memulai perjalanan dengan terbang menuju kota LIMA, PERU.  
 

HARI 02 / 16 SEP : AMSTERDAM – LIMA                                       
KL 743 / AMS – LIM / 12.35 – 18.10 
Setibanya di Lima, Anda akan langsung diantar ke hotel untuk bermalam. 
(MM) 
Hotel : Jose Antonio Hotel (4*) / setaraf  
 

HARI 03 / 17 SEP : LIMA                                                                      
Setelah  santap pagi,  Anda akan diajak berkeliling kota MIRAFLORES 
dan SAN ISIDRO, yang merupakan warisan Dunia oleh UNESCO, 
mengunjungi HUACA PUCLLANA, situs arkeologi diantara konstruksi 
modern Miraflores. Hari ini Anda akan diajak menyantap makan siang di IK 
RESTAURANT, dan santap malam di salah satu 50 restoran terbaik di 
Latin America, MALABAR RESTAURANT. (MP/MS/MM) 
Hotel : Jose Antonio Hotel (4*) / setaraf 
  

HARI 04 / 18 SEP : LIMA – CUZCO                                                 
Hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju CUZCO, kota 
kekaisaran dan salah satu situs warisan dunia UNESCO, dengan 
menggunakan pesawat domestik. Setibanya Anda akan diajak 
mengunjungi/melewati KORIRANCHA TEMPLE, istana inca kuno dan 
pusat pemujaan dewa matahari, MAIN SQUARE, KATHEDRAL, 
bangunan keagamaan terpenting di kota, SACSAYHUAMAN FORTRESS, 
arsitektur militer inca. (MP/MS/MM) 
Hotel : Novotel Hotel (4*) / setaraf  
 

HARI 05 / 19 SEP: CUZCO – SACRED VALLEY – CUZCO         
Acara hari ini, Anda akan mengunjungi CHINCERO sebuah desa kecil 
yang Indah yang berisi reruntuhan inca yang signifikan, URPI sebuah 
pusat tekstil terkenal. Tidak ketinggalan Anda akan diajak melihat 
pemandangan terbaik di SACRED VALLEY. (MP/MS/MM) 
Hotel : Casa Andina Premium Valle Sagrado (4*) / setaraf   
 

HARI 06 / 20 SEP : CUZCO                                                                
Pagi hari, Anda akan diantar ke tambang garam dan diajak mengunjungi 
tempat masyarakat ANDEAN MISMINAY dimana Anda dapat tinggal 
dengan warga kota yang masih sangat kental tradisi kuno nya 
(MP/MS/MM) 
Hotel : Casa Andina Select Premium Valle Sagrado (4*) / setaraf   
 

HARI 07 / 21 SEP : CUZCO – MACHU PICCU – CUZCO                 
Setelah santap pagi, Anda akan diantar menuju staisun untuk melanjutkan 
perjalanan ke MACHU PICCHU (hanya dengan supir berbahasa Spanyol). 
Setibanya, Anda akan diajak berjalan ke beberapa daerah yang menjadi 
awal diketemukan penjelajah Amerika Hiram Bingham. (MP/MS/MM) 
Hotel : Novotel Hotel (4*) / setaraf  
 

 
 
 
 
 
 
 

HARI 08 / 22 SEP : CUZCO – PUNO                                               
Setelah santap pagi, Anda akan diajak mengunjungi LA RAYA, titik 
tertinggi di jalan antara Cuzco dan Puno. Selanjutnya, Anda akan menuju 
PUNO untuk bermalam. (MP/MS/MM) 
Hotel : Casa Andina Premium (4*) / setaraf   
 

HARI 09 / 23 SEP : PUNO – TAQUILE – UROS – PUNO               
Acara hari ini Anda akan menggunakan speedboat mengunjungi TAQUILE 
untuk melihat kehidupan penduduk sekitar yang bekerja merajut topi wol. 
Selanjutnya Anda juga diajak mengunjungi salah satu daru buluh pulau 
terapung di Uros. (MP/MS/MM) 
Hotel : Casa Andina Premium (4*) / setaraf   
 

HARI 10 / 24 SEP : PUNO – COLCA                                                 
Hari ini Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota CHIVAY melalui 
AGUADA BLANCA dan  PAMPA CANAHUAS NATIONAL RESERVE. 
Setibanya Anda akan diantar menuju hotel untuk bermalam. (MP/MS/MM) 
Hotel : Colca Lodge / setaraf 
 

HARI 11 / 25 SEP : COLCA – AREQUIPA                                         
Pagi hari, Anda akan diajak melihat keindanhan CANYON COLCA. Tidak 
ketinggalan Anda akan diajak mengunjungi PINCHOLLO dan MACA yang 
penuh warna. (MP/MS/MM) 
Hotel : Casa Andina Premium Arequipa / setaraf 
 

HARI 12 / 26 SEP : AREQUIPA                                                          
Pagi hari Anda akan diajak mengunjungi/melewati SAN CAMILO 
MARKET, dimana Anda akan melihat berbagai produk lokal, SANTA 
CATALINA CONVENT, sebuah biara yang terdapat perumahan untuk 450 
biarawati. Santap siang di SOL DE MAYO yang merupakan restoran 
tradisional yang terletak dari 5 menit dari alun alun utama. Sore hari Anda 
akan diajak mengunjungi QUESO HELADO & ALFAJORCILLOS sebuah 
tempat makanan. Selanjutnya Anda diajak santap malam di ZIG ZAG, 
restoring yang lokasi di rumah yang dibangun dengan batu vulkanik. 
(MP/MS/MM) 
Hotel : Casa Andina Select Arequipa / setaraf   
 

HARI 13 / 27 SEP : AREQUIPA - LIMA – AMSTERDAM                                                    
KL 744 / LIM – AMS / 20.00 – 15.25+1 
Acara bebas sampai tiba waktunya Anda akan diantar menuju bandara 
untuk perjalanan kembali ke Tanah Air. (MP/MS) 
 

HARI 14 / 28 SEP : AMSTERDAM – JAKARTA                                   
KL 809 / AMS – CGK / 20.45 – 17.25+1 
Melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta. 
 

HARI 15 / 29 SEP : TIBA DI JAKARTA                                               
Tiba di Jakarta. Terima kasih telah berpergian bersama SMAILING TOUR 
dan sampai jumpa pada acara perjalanan berikutnya! 
 
 

Harga Tour Perorang (dalam IDR) – Termasuk PPN 1%   
RATE 1 USD = IDR 13.500 | Minimal keberangkatan 15 dewasa       

DEWASA 
TWIN/TRIPLE  

ANAK ( 2 – 11 TAHUN ) 
SGL SUPPL 

APT TAX  & 
FLIGHT INS TWIN NO BED 

15 SEP / BY KL 80.000.000 80.000.000 79.000.000 11.000.000 
TERMASUK 

 

(IDR 7.869.100) 
  
 

Highlight : *Santap siang di IK Restaurant * Santap malam di Malabar 
Restaurant *Korirancha Temple *Sacred Valley *Andrean Misminay 

*Canyon Colca *Santa Catalina Convent 

BONUS : * ASURANSI PERJALANANAN* 

 

Harga All in: 
IDR 

80.000.000 
Termasuk Apt Tax Intl, 
JKT & Fuel Surcharge 



 

 

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 driver USD 3/orang/hari.  

(3) HARGA TOUR BERDASARKAN KURS 13.500 DAN BENAR SAAT PRODUCT INI DIKELUARKAN
Biaya Tour Termasuk : 
- PPN 1 % 
- Tax International KL : IDR 7.869.100 
- Tiket penerbangan Internasional JKT – x/AMS – LIM – x/AMS - 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*/4* 
- Tipping tour leader, driver, supir, dan porter 
- Mineral water 1 botol per hari per orang 
-Tour Leader & Tas wisata dari SMAILING TOUR 
- Asuransi Perjalanan dengan ACE INA INSURANCE INDONESIA  
 
Biaya Tour Belum Termasuk : 
- Dokumen perjalanan, seperti : visa & paspor. 
- 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 tour 
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