TOUR INFORMATION HOTLINE
021- 8834-7537

HIGHLIGHT: VIENNA – SCHOENBRUNN PALACE
SALZBURG – MOZART GEBURTSHAUS
NEUSWANSTEIN CASTLE
ZERMATT TOWN – GORNEGRAT
MILAN – DUOMO CATHEDRAL
BONUS : TRAVEL INSURANCE
Hari 01:
Hari 02:

Hari 03:

Hari 04:

Hari 05:

Hari 06:

Hari 07:

Hari 08:

Hari 09:

Hari 10:

Mulai dari:

IDR 21,500,000
+ Apo Tax JKT +
International &
Fuel Surcharge

IDR 6,100,000

JAKARTA – VIENNA
Hari ini Anda berkumpul di Bandara Soekarno - Hatta untuk menuju Vienna
Akomodasi: Dalam Pesawat.
VIENNA
Selamat datang di Vienna, Anda akan dijemput dan diajak untuk city tour mengunjungi Schoenbrunn Palace – istana
musim panas yang menakjubkan, melewati St. Stephen Cathedral, Gedung Opera dengan panggung dan perlengkapan
paling lengkap di dunia. Anda juga diajak melewati The Hoffburg, Parliament House. Lalu Anda berkesempatan untuk
Berbelanja di Kartnerstrasse. (Makan Malam)
Hotel : Holiday inn hotel atau setaraf
VIENNA – SALZBURG
Hari ini setelah makan pagi, perjalanan wisata Anda akan dilanjutkan dengan menggunakan bus wisata menuju kota
Salzburg yang merupakan kota tempat kelahiran dari Mozart. City tour dimulai dengan mengunjungi Mozart Geburtshaus
yang merupakan tempat kelahiran dan kediaman seniman musik, Mozart. Setelah itu Anda diajak mengunjungi Mirabel
Garden dimana sejarah sound of music dimulai dari kota Salzburg. Tidak lupa Anda akan diajak untuk berbelanja di
Getreidegasse. (Makan Pagi, Makan Malam)
Akomodasi: Salzburg Hotel atau setaraf
SALZBURG – MUNICH
Acara Tour hari ini dilanjutkan dengan menuju kota Munich dan berorientasi di kota Munich dengan melewati: Olympic
Stadium, TV Tower dan BMW World. Lalu apabila waktu memungkinkan, Anda akan diajak untuk shopping di
Marienplatz. (Makan pagi, makan malam)
Akomodasi: NH munich Hotel atau setaraf
MUNICH – NEUSCHWANSTEIN CASTLE – INNSBRUCK
Anda akan diajak menuju kota Fussen dimana Neuswanstein Castle berada yang merefleksikan kejayaan kekaisaran
Ludwig II di abad ke-19. Istana ini juga menjadi inspirasi Walt Disney dalam mengadaptasi logo Disney. Lalu perjalanan
dilanjutkan ke kota Inssbruck. Sesampainya Anda langsung diajak untuk menikmati suasana kota dengan berjalan kaki di old
town dengan melewati Golden roof yang merupakan rumah dengan atap emas yang di berikan oleh raja Maximillian untuk
sang istri tercinta. Tak lupa membeli Swarowski yang menjadi perhiasan khas di yang berasal dari kota ini.
(Makan Pagi, Makan Malam).
Akomodasi: Alpine Hotel atau Setaraf
INNSBRUCK – ZERMATT / TAESCH
Anda akan diantar menuju kota Zermatt dimana sepanjang perjalanan Anda akan melihat pemandangan alam yang sangat
indah dan dikenal sebagai kota bebas polusi, sesampainya di Zermatt anda akan diantar ke hotel untuk beristirahat.
(Makan pagi, Makan malam)
Akomodasi : alpenhotel atau setaraf
ZERMATT/TAESCH – ZURICH
Setelah santap pagi anda akan diantar menuju Stasiun Taesch untuk melanjutkan perjalanan menuju Gunung Gornegrat
dengan kereta gantung untuk melihat keindahan gunung Matterhorn dengan ketingginan 4.478 meter diatas permukaan laut
dengan salju Lalu setelah itu Anda akan diajak menuju Zurich untuk bermalam. (Makan Pagi, Makan Malam)
Akomodasi: park inn Hotel atau Setaraf
ZURICH – MILAN
Pagi hari setelah makan pagi, kita tinggalkan negara Swiss dan melanjutkan perjalanan memasuki negara Italy dengan
tujuan utama adalah Kota Mode Italia yaitu kota Milan. Anda akan diantar melihat Gereja Gothic Duomo Cathedral dan
Galleria Vittorio Emmanuelle 2 yang mewah dengan atap kacanya. (Makan pagi, Makan malam)
Akomodasi: Holiday Inn Assago atau Setaraf
MILAN – JAKARTA
Hari ini anda akan diberikan waktu bebas sampai waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya anda akan diantar ke airport
untuk penerbangan kembali ke tanah air. (makan pagi)
Akomodasi: Dalam Pesawat
TIBA DI JAKARTA
Hari ini Anda tiba di Jakarta.
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BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH (IDR)
Keberangkatan

Airlines

MAR: 05, 12, 20
MAR : 31
APR : 02, 12, 22
MAY : 07, 13, 21, 27

TK

(x1000)
Dewasa
Twin Sharing/
Triple
(dgn extra bed)

Anak dibawah
12 tahun sekamar
dgn 01 dewasa

Anak dibawah 12
tahun sekamar dgn
02 Dewasa
(dgn extra bed)

Anak dibawah
12 tahun sekamar
dgn 02 Dewasa
(tanpa extra bed)

21,500

21,500

(N/A)

20,500

22,500

22,500

(N/A)

21,500

Proses Visa Schengen – Multiple diperlukan 30 hari kerja.

Harga tour tertera berdasarkan kurs IDR 14.100 dan dapat berubah pada saat pelunasan pembayaran berdasarkan nilai
tukar rupiah (mengikuti rate Bank Indonesia) yang berlaku pada hari itu.
BIAYA TAMBAHAN:
01. Single Supplement: IDR 5,600,000 per orang.
02. Airport Tax Internasional, Airport tax Jakarta & Fuel Surcharge : IDR 6,100,000 per orang (harga tax dapat berubah setiap
saat tanpa pemberitahuan).
03. Tipping yang diwajibkan untuk Tour Leader IDR 50.000/orang/hari, Local Guide IDR 35.000/orang/hari & Driver IDR
35.000/orang/hari. (Pembayaran Tips dilakukan di Negara Tujuan berdasarkan mata uang setempat)
04. Biaya Visa
HAL – HAL PERHATIAN:
1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 20 orang dewasa/group
2. Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka sebesar IDR 5,000,000/peserta, dan pembayaran uang muka hanya menjamin
keikut-sertaan dalam paket tour pilihan Anda.
3. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan,
walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan.
4. Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu:
A. 15 – 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 50% dari harga tour.
B. 7 – 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 80% dari harga tour.
C. Kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga tour.
5. Dalam keadaan Force Majeure/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain,
rencana perjalanan dapat dirubah baik susunan maupun jadwalnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, hal ini demi
kepentingan dan keamanan seluruh rombongan ATS. Dalam hal ini ATS tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau
uang atas service yang sudah dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
6. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
7. Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA Newtravelsafe, untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak terduga
yang mungkin terjadi selama perjalanan. Manfaat yang dijamin adalah : kematian & cacat tetap akibat kecelakaan, biaya medis,
biaya evakuasi, repatriasi medis serta repatriasi jenazah.
* Syarat & ketentuan berlaku.
Note: Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product ATS.
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