ZURICH – LUGANO – ZERMATT – GENEVA – INTERLAKEN – JUNGFRAU

HARI 01 : JAKARTA – INTERNATIONAL DATELINE
Para peserta diharapkan berkumpul di bandara International
Soekarno-Hatta pada waktu yang telah ditentukan untuk
bersama-sama melakukan penerbangan menuju Zurich
dengan transit terlebih dahulu di kota yang sudah ditentukan..
(In Flight Service)
HARI 02 : ZURICH
Selamat datang di ibukota Swiss!
Sesampainya di Zurich, anda
akan diajak untuk melewati
Zurich
Lake
dengan
pemandangannya yang indah,
Fraumunster,
Grosmunster
Church serta St. Peter Church
yang merupakan awal sejarah dari berdirinya kota Zurich ini.
(-/-/D)
HARI 03 : ZURICH – MAIENFIELD – ST. MORITZ
Dengan bus wisata, anda akan diantar menuju Mansfield
Town dimana terdapat
Heidi
Village
yang
merupakan lokasi syuting
film terpopuler ‘Heidi’. Sore
harinya,
anda
akan
melanjutkan
perjalanan
menuju St. Moritz dengan
melewati gunung salju yang
dikelilingi oleh pemandangan danau yang sangat
menakjubkan. (B/-/-)
HARI 04 : ST. MORITZ – TIRANO – LUGANO (By Train)
Pagi hari ini, anda akan
diajak menuju Tirano
dengan
menggunakan
Panoramic Train Bernina
Express.
Sepanjang
perjalanan, anda dapat
menikmati
keindahan
negara Swiss yang sangat mengagumkan. Kemudian
melanjutkan perjalanan menuju Lugano dengan
menggunakan bus untuk mengunjungi Miniatur Swiss—
sebuah taman seluas 14.000m2 yang merupakan miniatur
dari konfederasi Switzerland. (B/-/-)

HARI 05 : LUGANO – ZERMATT
Setelah sarapan pagi, anda
akan diantar menuju kota
Zermatt. Anda akan singgah
sejenak untuk berbelanja di
Foxtown
Outlet–pusat
perbelanjaan di kota Zermatt
yang menyediakan berbagai
macam produk pakaian maupun aksesoris dari merk-merk
terkenal di dunia seperti Burberry, Gucci, Armani, Salvatore
Ferragamo, Calvin Klein, BOSS, Harmont & Blaine, Lacoste,
dan lain-lain. (B/-/D)
HARI 06 : ZERMATT – MONTREUX – GENEVA
Hari ini anda akan diantar
menuju Montreux untuk
photostop di Charlie
Chaplin
Statue
dan
Chillon Castle. Lalu anda
akan
melanjutkan
perjalanan menuju kota
Geneva yang
terkenal
dengan danaunya yang menakjubkan dimana salah satu
sudutnya terdapat Jet D’eau atau air mancur. Setibanya
disana anda akan diajak untuk melewati Reformation
Monument, The Old Cathedral dan The United Nations
Building. (B/-/D)
HARI 07 : GENEVA – LAUSANNE – INTERLAKEN
Acara perjalanan anda pada hari ini adalah mengunjungi
Lausanne. Sesampainya disana, anda akan diajak untuk
walking tour menyusuri sudut kota dengan pemandangannya
yang tidak akan pernah terlupakan. Setelah itu anda akan
diantar menuju kota Interlaken. (B/-/-)
HARI 08 :
INTERLAKEN – JUNGFRAUJOCH – INTERLAKEN
Setelah makan pagi,
anda akan diajak menuju
salah satu
puncak
gunung tertinggi di Swiss,
yang dikenal dengan
sebutan Jungfraujoch—
yang memiliki ketinggian
4.158m
diatas
permukaan laut. Anda

juga dapat mencoba optional tour dari Jungfraubahn menuju
Kleine Schiedegg dengan menggunakan kereta wisata.
Kemudian anda akan diantar kembali menuju Interlaken
untuk bermalam. (B/-/D)

menuju aiprot untuk melakikan penerbangan kembali menuju
tanah air Jakarta dengan transit terlebih dahulu di kota yang
sudah ditentukan.
(B/-/-)

HARI 09 :
INTERLAKEN – ZURICH – INTERNATIONAL DATELINE
Hari ini selepas sarapan pagi, anda akan diantar menuju
Zurich anda akan diajak untuk photostop di Munsterhof
Square dan Guild Houses. Sore harinya anda akan diantar

HARI 10 : JAKARTA
Dengan sampainya anda di Jakarta, maka berakhirlah sudah
acara perjalanan anda bersama kami. Terimakasih atas
partisipasinya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
(In Flight Service)

Biaya Tour Per Orang dalam IDR (*1000), Hotel * 4 - Minimal 20 Orang + 1 TL
ANAK < 12 THN
DEWASA
ALL
TRAVEL
SINGLE
TGL KEBERANGKATAN
WITH
SUPP
TWIN
TIPS
INSURANCE
NO BED
BED

JUL – DEC 2017

30.250 30.250 21.900

6.800
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500

VISA
SCHENGEN

1.650

Kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan bertanggung jawab terhadap pelanggan kami.
Demi kelancaran dan keamanan perjalanan, Biaya tour dan jadwal perjalanan acara sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi tour.

CATATAN & KONDISI TOUR:
1. Harga minimal peserta 20 orang
2. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non-refundable) perpeserta Rp 10.000.000 + Biaya Visa (jika
ada).
3. Airport Tax International, 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 (20 orang sesuai rute).
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 nonrefundable (tidak
dapat dikembalikan). Dan Biaya Tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur.
8. Pelunasan biaya tour paling lambat 14 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 :
a. Setelah pendaftaran
: 50% dari biaya tour
b. 30 – 10 hari kalender
: 75% dari biaya tour
c. 09 – hari keberangkatan
: 100% dari biaya tour
11. Dengan membayar uang muka pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan menerima syarat & kondisi di atas.
Syarat & Kondisi Tour selengkapnya berlaku sesuai dengan yang tertera di dalam itinerary program Terminal Tour.
BIAYA TOUR TERMASUK:
1. Harga Paket dalam IDR per orang berdasarkan
sekamar berdua untuk dewasa
2. Ticket International Class Economy (FIX DATE/FIX
FLIGHT/NON REFUNDABLE)
3. Bagasi cuma-cuma economy class sesuai dengan
peraturan penerbangan.
4. Akomodasi di hotel bertaraf International termasuk
makan pagi
5. Makan siang dan malam sesuai dengan acara
perjalanan
6. Acara tour dan tiket kunjungan ke tempat wisata
sesuai acara perjalanan
7. Transportasi dan Driver selama perjalanan
8. Tour Leader dari Jakarta
9. Amenities tour : Dompet tiket, sampul passport,
Luggage Tag.

BIAYA TOUR BELUM TERMASUK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Biaya Optional Tour
Biaya Visa Schengen
Travel Insurance
Single Supplement jika menginginkan kamar sendiri
Tipping untuk Tour Leader, Guide dan Driver IDR
selama perjalanan.
Ticket Panoramic Train Lugano - Tirano
Perubahan kenaikan Tax Airlinse International (dapat
berubah sewaktu-waktu
Pengeluaran pribadi : minibar, Laundry, Telp dll
Biaya lain-lain yang tidak termasuk dalam biaya tour
diatas.

