
 

Konsorsium YOUR HOLIDAY 

13D9N WEST EUROPE + SAN MARINO & KEUKENHOF 
DEP 26 MAR 2020 BY TG 

 

DAY 01 : JAKARTA - BANGKOK   TG 436 26MAR CGKBKK 1905 2235 

Hari ini para peserta diharapkan sudah berkumpul di Bandara Internasional Soekarno – Hatta 
untuk penerbangan dengan kota tujuan pertama PARIS melalui Bangkok. Paris merupakan 
ibukota dan kota terbesar di Perancis, kota ini sering disebut City of Light karena kota ini telah 
lama menjadi salah satu ibukota intelektual peradaban Barat, atau dengan katalain: pusat 
pencerahan. Bermalam di pesawat. 

 

DAY 02 : BANGKOK - PARIS     TG 930 27MAR BKKCDG 0005 0650 

Selamat datang di PARIS! Kami akan mengajak Anda untuk mengenal kota cantik ini dengan 
melewati Arch De Triomphe - monumen yang dibangun Napoleon Bonaparte untuk menghormati 
jasa tentaranya, Place De La Concorde - alun alun terbesar di kota Paris, Champs Elysees, Notre 
Dame Cathedral - Katedral dengan arsitektur Gothic, dipersembahkan bagi Bunda Maria, 
tersimpan mahkota duri Yesus dan Des Invalides. Tak lupa Anda diajak photostop di MENARA 
EIFFEL - salah satu keajaiban dunia. Hingga waktunya, Anda akan diantar menuju hotel untuk 
beristirahat dan bermalam. Bermalam di Paris atau sekitarnya. (--/--/MM) 

Hotel: Mercure Fontenay Sous Bois / Best Western Paris CDG Airport atau setara 
 
DAY 03 : PARIS - BRUSSELS - AMSTERDAM 
Dengan bus wisata menuju kota Amsterdam yang dijuluki kota kincir angin, merupakan ibu kota 
Belanda abad ke-17 yang terkenal di dunia. Amsterdam merupakan kota tua dengan banyak kanal 
membelah kota yang dipenuhi oleh gedung-gedung tua, oleh karena itu Amsterdam juga dikenal 
dengan Venice dari Utara. Singgah sejenak di kota Brussels di Belgia. Anda akan photostop sejenak di 
Grand Place - Alun - alun kota yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan tua dengan arsitektur yang 
menawan, Manneken Pis - landmark kota Brussels. Kemudian, Anda akan diantar menuju Amsterdam 
untuk bermalam. Bermalam di Amsterdam / Schiphol atau kota sekitarnya. (MP/--/--) 
Hotel: NH Schiphol / Corendon Village / NH Jan Tabak atau setaraf 
 
DAY 04  : AMSTERDAM – LISSE - VOLENDAM – AMSTERDAM 
City tour hari ini mengajak Anda Anda mengunjungi pameran bunga tulip Keukenhof yang hanya 
diadakan setahun sekali. Anda dapat melihat hamparan bunga tulip khas Holland yang terkenal dan 
berbagai macam bunga lainnya. Kemudian singgah sejenak di desa nelayan tradisional Volendam. 
Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berfoto dengan pakaian tradisional Volendam. 
Setelah itu dengan Canal Cruise melewati Amstell River dan bangunan lainnya yang sangat unik serta 
mengunjungi pabrik pengasahan berlian. Kemudian, kembali ke hotel untuk beristirahat dan 
bermalam. (MP/--/MM) 
 
 
 
 



 
 
DAY 05 : AMSTERDAM – COLOGNE - FRANKFURT 
Dengan bus pagi ini menuju Netherland melalui kota Cologne yang merupakan pelabuhan daratan 
terpenting di Jerman. Anda akan diajak photostop di Cologne Cathedral yang termasuk dalam situs 
warisan dunia UNESCO dan bangunan tertinggi kedua di Cologne. Bermalam di Frankfurt atau kota 
sekitarnya.  (MP/--/--) 
Hotel: Leonardo Conference centre / NH Frankfurt Airport West / Best Western Amedia Frankfurt 
atau setaraf 
 
Day 06  : FRANKFURT – SCHAFFHAUSEN – TITISEE – ZURICH 
Hari ini melanjutkan perjalanan dengan bus menuju negara Jerman. Dalam perjalanan Anda diajak 
singgah dikota Schaffhausen untuk melihat Air Terjun Sungai Rhein - yang memiliki panjang sekitar 
1.233 kilometer, Sungai ini melewati beberapa negara yang ada di Eropa yakni mulai dari Swiss 
daerah bagian Grisons bagian tenggara Pegunungan Alpen sampai ke Jerman, merupakan sungai 
terpanjang ke-12 yang ada di benua Eropa. Setelah itu singgah dikota Titisee untuk orientasi kota. 
Bermalam di Zurich atau kota sekitarnya. (MP/--/--) 
Hotel: Dorint Airport Zurich / Holiday Inn Zurich Messe atau setaraf 
 
DAY 07 : ZURICH - LUCERNE - MILAN 
Perjalanan hari ini dilanjutkan menuju Milan. Singgah sejenak di kota Lucerne untuk melewati Lion 
Monument - Patung Singa ini merupakan hasil karya seni dari Bertel Thorvaldsen yang merupakan 
patung kehormatan demi mengingat para korban pembantaian pada tahun 1792 di kala Revolusi 
Prancis dimulai, melewati Chapel Bridge - benteng pertahanan dan penghubung antara beberapa 
bangunan yang digunakan untuk markas ketika jaman perang diabad pertengahan dan Danau Luzern. 
Setibanya di Milan, Anda akan diajak berorientasi kota sejenak dengan photostop di Duomo Gothic - 
merupakan katedral gothic terbesar di dunia, La Scala Theatre - Opera house yang diresmikan 
sejak1778, tempat menghelat pergelaran bertajuk Europa Riconosciuta oleh Antonio Salieri sebagai 
pertunjukan pertamanya dan Galleria Vittorio Emmanuelle II - Galeri ini dibangun dalam bentuk 
kuadrat dari Duomo dan La Scala sehingga menghubungkan dua landmark paling terkenal Milan, 
yaitu Milan Cathedral dan Teatro Alla Scala. Bermalam di Milan atau kota sekitarnya. (MP/--/MM) 
Hotel: Holiday Inn Milan Nord Zara / Crowne Plaza Milan Linate atau setaraf 
 
DAY 08 : MILAN - VENICE 
Pagi ini Anda akan diajak melanjutkan perjalanan menuju Venice, kota di atas air yang romantis. Anda 
akan diajak "walking tour" melewati alun alun utama & terbesar di Venice, St. Mark Square, St. 
Mark Chatedral, Bridge of Sighs - jembatan cinta yang sangat romantis yang terbuat dari batu kapur 
berwarna putih yang melintang di atas Rio di Palazz dan Doge's Palace - bekas istana tempat tinggal 
penguasa tertinggi Republik Venice, memiliki gaya arsiteksir Venetian gothic dan juga salah satu 
landmark kota Venice. Selesai tour dengan bus menuju Venice daratan untuk bermalam. (MP/--/--) 
Hotel: NH Padova / Holiday Inn Venice Mestre / Doubletree by Hilton Venice North atau setaraf  
 
DAY 09 : VENICE - SAN MARINO 
Dengan bus perjalanan hari ini dilanjutkan menuju SAN MARINO yang merupakan salah satu negara 
Republic tertua didunia, juga salah satu negara terkecil. Setibanya Anda akan kami ajak unttuk 
berorientasi kota dengan melewati CestaTower, Piazza della Liberta, Palazzo Pubblico. Bermalam di 
San Marino atau kota sekitarnya. (MP/--/--) 



 
 
DAY 10 : SAN MARINO - PISA 
Dengan bus hari ini menuju kota Toscana, yaitu PISA. Pisa terletak di Italia tengah, di sisi kanan mulut 
Sungai Arno di Laut Tirenia. Pisa merupakan ibu kota Provinsi Pisa. Setibanya, Anda akan diajak untuk 
mengagumi salah satu dari tujuh keajaiban dunia dengan photostop di Menara Miring Pisa. 
Kemudian, Anda akan diantar menuju hotel untuk beristirahat dan bermalam. Bermalam di Pisa / 
Prato atau kota sekitarnya.  (MP/--/MM) 
Hotel: Art Miro Prato / Art Museo Prato / Galilei / setaraf 
 
DAY 11 : PISA - ROME 
Pagi hari dengan bus perjalanan dilanjutkan menuju ibukota dan kota terbesar di Italia ROME. Kota 
ini terletak di hilir sungai Tiber, dekat Laut Tengah. Setibanya Anda akan diajak untuk mengenal lebih 
dekat kota ini dengan walking tour dan berfoto sejenak di Colosseum yang dibangun oleh Kaisar 
Vespasianus yang juga dikenal sebagai Flavian Amphitheatre, tempat pertarungan gladiator dan 
perkelahian binatang buas yang saat itu dapat menampung 50.000 sampai 80.000 orang.  Setelah itu 
mengunjungi Trevi Fountain, salah satu air mancur terindah di dunia yang bergaya Baroque. 
Selanjutnya menuju Vatican City untuk melihat salah satu gereja terbesar di dunia, St. Peter's 
Basilica (tidak berlaku jika misa sedang berlangsung atau perayaan keagamaan lainnya). 
Bermalam di Rome atau kota sekitarnya. (MP/--/--) 
Hotel: Pisana Hotel / IH Hotel Roma Z3 atau setaraf  
 
DAY 12 : ROME - BANGKOK    TG 945 06APR FCOBKK 1355 0545+1 
Hari ini Anda akan diantar menuju Airport untuk penerbangan kembali ke Tanah Air melalui Bangkok 
dan bermalam dipesawat. (MP/--/--) 
 
DAY 13 : BANGKOK - JAKARTA   TG 433 07APR BKKCGK 0800 1135 
Hari ini tiba kembali di Jakarta yang merupakan akhir dari perjalanan tour. Terima kasih atas 
partisipasi Anda dan sampai jumpa pada acara tour lainnya. 

 

** Note : acara perjalanan di atas adalah sebagai panduan saja, sehingga urutannya dapat berubah 
tergantung keadaan setempat, misalnya keadaan cuaca, lalu lintas & Hari Libur. 

 

** HARGA BERDASARKAN MINIMAL 20 PESERTA DEWASA ** 
BIAYA & KONDISI  

 UPDATE 05 FEB'20 
 

Departure 

Adult Twin/ 
Triple Share 

Child Twin/Extra 
Bed 

 
Child  

No Bed 

 
Infant  

 
Single Supplement  

26 Mar Rp 26.990.000 Rp 24.590.000 Rp 8.000.000 Rp 12.000.000 

 
 
 
 



 
 
BIAYA TERMASUK : 

1. Ticket pesawat udara p.p. kelas ekonomi (non-endorsable, non-refundable & non-reroutable 
berdasarkan harga group / promosi). 

2. Airport tax International  (dapat berubah sewaktu – waktu) 
3. Penginapan di hotel berdasarkan 2 (dua) orang dalam 1 kamar (twin sharing). 
4. Acara tour, transportasi dan makan sesuai yang tercantum dalam acara perjalanan. (MP – 

Makan Pagi; MS – Makan Siang; MM – Makan Malam). 
5. Berat maksimum sebesar 30kg untuk 1 bagasi atau sesuai dengan peraturan maskapai 

penerbangan yang digunakan; dan berat maksimum 7 kg untuk 1 handbag kecil untuk dibawa 
ke kabin pesawat atau sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan yang digunakan. 

6. Tour Leader berpengalaman dari Indonesia. 
7. Asuransi Perjalanan GROUP dengan Zurich (usia tertanggung maksimal 65 tahun). 

 
 
 
BIAYA TIDAK TERMASUK : 

1. Asuransi perjalanan individu 
2. Visa Italy 
3. Biaya dokumen perjalanan seperti : paspor, visa, entry permit, dll. 
4. Pengeluaran pribadi seperti : telepon, room service, laundry, mini bar, tambahan makanan 

dan minuman serta pengeluaran lainnya 
5. Tour tambahan (Optional Tour) yang mungkin diadakan selama perjalanan. 
6. Excess  baggage (biaya kelebihan barang bawaan di atas 20 kg), Biaya bea masuk yang 

dikenakan oleh duane di Jakarta maupun di negara yang dikunjungi. 
7. Biaya Single Supplement. 
8. Tips untuk Lokal Guide, Tour Leader, Pengemudi (di bayarkan pada saat tour berlangsung ke 

Tour Leader) 
- GUIDE : EUR 2/PAX/GUIDE 
- DRIVER : EUR 2/PAX/DAY 
- TOUR LEADER : EUR 3/PAX/DAY 

9. Travelling bag bagi setiap peserta 
10. PPN 1% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
TERM & CONDITION 

1. HARGA BERDASARAKAN MINIMAL 20 PESERTA DEWASA + 01 TOUR LEADER 
2. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) per 

peserta IDR 10.000.000 + Biaya Visa (jika ada). 
3. Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan asuransi perjalanan pribadi dapat 

berubah sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan. 
4. Dalam hal aplikasi visa (jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan 

dokumen sesuai jadwal dan ketentuan dari pihak Kedutaan, dan biaya visa tetap harus dilunasi 
walaupun visa tidak disetujui oleh pihak Kedutaan. 

5. Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta sesuai yang 
tercantum di bagian harga tersebut di atas. 

6. Acara perjalanan dapat berubah / diputar berdasarkan kondisi tiap-tiap penerbangan dan 
hotel di masing-masing kota / negara. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi 
sedang berlangsung pameran / konferensi, atau hotel yang ditawarkan sedang penuh, maka 
akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota terdekat. 

7. Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, gangguan, 
keterlambatan sarana angkutan/transportasi, bencana alam dll) yang dapat memengaruhi 
acara tour akan dirubah dan bersifat non-refundable (tidak dapat dikembalikan). Dan Biaya 
Tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur. 

8. Pelunasan biaya tour paling lambat 24 hari sebelum tanggal keberangkatan. 
9. Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan. 
10. Pengunduran diri / pindah tanggal / pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan 
dikenakan biaya pembatalan, sbb : 

1. setelah pendaftaran: Uang Muka Pendaftaran (non-refundable) 
2. 33 - 18 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 50 % dari biaya tour 
3. 17 - 09 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour 
4. 08 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour 

11. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan 
menerima syarat & kondisi di atas. 

 


