
                                                 
                                                                                   

EXPLORE WEST EUROPE HIGHLIGHT 
10 HARI (ROM-AMS) | 06 NEGARA  

Keberangkatan: 05, 18, 31 OCT / 10, 19, 28 NOV / 03 DEC 2019   
Termasuk: Travel Insurance, Paris River Cruise, Volendam, Amsterdam Canal Cruise, Museum Parfume 

 
HARI 01: JAKARTA – ROMA  
Hari ini Anda diharapkan berkumpul di Bandara International Soekarno 
Hatta untuk memulai perjalanan wisata keliling Eropa dengan kota 
tujuan pertama, Roma, Italy. 

 
HARI 06: ZURICH – PARIS 
(Hotel Bintang 4 | Termasuk Santap Pagi)  
Setelah santap pagi, Hari ini Anda akan melakukan perjalanan panjang 
menuju kota mode dunia, Paris. 

 
HARI 02: ROMA CITY TOUR 
(Hotel Bintang 4)  
Setibanya di Fiumicino International Airport Anda akan diantar menuju pusat 

kota Roma yang telah berdiri sejak 987 SM dan berfoto di depan gereja 

terbesar di dunia St. Peter Basilica, photo stop di Roman Forum dan 

Colloseum yang merupakan stadion pertarungan gladiator pada jaman 

Romawi kuno, Trevi Fountain dan objek-objek wisata penting lainnya. 
 
HARI 03: ROMA – PISA* 
(Hotel Bintang 4 | Termasuk Santap Pagi)  
Hari ini Anda akan menempuh perjalanan panjang menuju kota Pisa, untuk 
berfoto di salah satu keajaiban dunia yaitu Menara Miring Pisa. Selanjutnya 
Anda akan diantar menuju hotel di Pisa / sekitarnya untuk beristirahat. 
 
HARI 04: PISA – MILAN 
(Hotel Bintang 4 | Termasuk Santap Pagi)  
Hari ini perjalanan Anda akan menuju kota kosmopolitan, Milan yang 
ramai dan terbesar di Italy untuk photostop di Duomo, Cathedral bergaya 
Gothic. Serta kunjungan ke Galleria Vittorio Emanuele II. Malam hari, 
Anda akan diantar menuju hotel di Milan / sekitarnya untuk beristirahat. 
 
HARI 05: MILAN – LUCERNE – ZURICH 
(Hotel Bintang 4 | Termasuk Santap Pagi)  
Pagi hari Anda akan melanjutkan perjalanan menuju kota Lucerne, 
dimana Anda akan diajak untuk mengunjungi Lion Monument, Old City, 
dan Chapel Bridge serta berbelanja jam tangan Swiss yang terkenal. 
Bermalam di kota Zurich/sekitarnya. 

 
HARI 07: PARIS CITY TOUR 
(Hotel Bintang 4 | Termasuk Santap Pagi)  
City Tour Paris untuk melewati Champs Elysees Avenue, Place De La 
Concorde Square, Des Invalides, Petite Palais, Grand Palais, Pont 
Alexandre III, St. Magdalena, dan photostop di Arc The Triomphe. Dan 
tidak lupa juga Anda akan diajak untuk photostop dengan latar belakang 
Eiffel Tower. Dan Anda akan diajak untuk mengunjungi Museum Parfume 
Fragonard. Kemudian di malam harinya, Anda juga dapat mengikuti acara 
tour tambahan (optional tour) menyaksikan pertunjukan Lido Cabaret 
Show. 
 
HARI 08: PARIS – BRUSSELS – AMSTERDAM 
(Hotel Bintang 4 | Termasuk Santap Pagi)  
Pagi ini Anda akan kami antar menuju Brussels ibukota negara Belgia. Anda 
akan menikmati orientasi tour mengunjungi Mannekin Pis dan Old Town. 
Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju negara kincir angin, Belanda. 
 
HARI 09: AMSTERDAM – VOLENDAM – AMSTERDAM – 
JAKARTA 
(Termasuk Santap Pagi)  
Pagi hari kunjungan ke kota nelayan, Volendam untuk berfoto dengan 
pakaian tradisional Belanda. Kemudian mengenal kota Amsterdam 
dengan melewati City Centre, mengunjungi Pabrik Pengasahan Berlian 
dan menelusuri kanal-kanal di kota Amsterdam, sampai tiba waktunya 
Anda diantar menuju Airport untuk menempuh perjalanan kembali ke 
tanah air tercinta, Indonesia. 

 
    HARI 10: TIBA DI JAKARTA   
    Tiba di Jakarta dengan penuh kenangan yang indah. Kami mengucapkan 
    terima kasih atas partisipasi anda dalam program perjalanan wisata 
    bersama Kami.    

Minimum keberangkatan: 20 Dewasa       

       
   Biaya Tour dalam Ribuan Rupiah:   

Tanggal Dewasa Anak  Single Visa Eropa Airport Tax 
PPn 

Keberangkatan (Twin/Triple) Twin No Bed Supplement Italy & Fuel   
2019      
05, 18, 31 OCT 

Rp. 19.588,- Rp. 19.588,-   Rp. 18.588,- Rp. 7.800,- Rp. 1.600,- Termasuk 
10, 19, 28 NOV      

03 DEC      

 
Syarat-syarat dan Ketentuan:  
1. Uang Muka Pendaftaran tidak dapat dikembalikan (down payment non refundable) per peserta Rp 10.000.000 + Biaya Visa (jika ada) 

Berdasarkan ketentuan dari kedutaan, maka biaya visa tetap harus dibayarkan walaupun visa tidak disetujui oleh Kedutaan dan jika 
terdapat biaya lain seperti biaya cetak tiket dan biaya tour maka akan dibebankan kepada peserta tour.  

2. Semua peserta di lindungi oleh Asuransi Perjalanan Zurich berdasarkan ketentuan polis Group.  
3. Apabila Paris River Cruise tidak beroperasi dikarenakan Force Majeur maka tidak ada pengembalian uang (Non-Refundable). 

 

 

 



                                                  
4. Bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan sehubungan 

dengan tenggat waktu yang ditentukan perusahaan penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan Peserta tetap 
dikenakan denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi terkait pihak airlines, hotel dan agen di luar negeri.  

5. Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, penerbitkan tiket pesawat, kereta api dan transportasi lainnya, 
akomodasi, tiket masuk objek wisata tanpa melakukan konfirmasi lisan maupun tertulis kepada pendaftar yang telah melakukan deposit. 

6. Mengganti hotel-hotel yang akan digunakan berhubung hotel tersebut sudah penuh dan mengganti dengan hotel lain yang setaraf sesuai 
dengan pertimbangan dan konfirmasi. Apabila dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran/konferensi 
maka akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota-kota terdekat.  

7. Airport Tax Intl & Fuel surcharge, Biaya visa dan asuransi perjalanan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan.  

8. Pihak Golden Rama Tours & Travel berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan harga tour, airport tax, dll) 
kepada calon Peserta.  

9. Jadwal Tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa mengurangi isi dalam acara tour 
tersebut.  

10. Jika terjadi pembatalan/pindah tanggal/pindah acara tour oleh peserta sebelum tanggal keberangkatan maka biaya pembatalan sbb: 
- Setelah pendaftaran : Uang Muka pendaftaran (Non Refundable) 
-  30-15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari biaya tour 
-  14-07 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 75% dari biaya tour 
- 06   hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour  

11. Apabila terjadi Force Majeur/Kondisi diluar kendali (Bencana alam, Pemogokkan, Kehilangan, Kerusakan, Keterlambatan sarana 
angkutan/transportasi, dll) yang dapat mempengaruhi acara tour menjadi berubah dan bersifat non refundable (tidak ada 
pengembalian). Dan Harga tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh Force Majeur.  

12. Pelunasan biaya tour paling lambat 14hari sebelum tanggal keberangkatan.  
13. Bagi peserta yang menempati Kamar Triple (1kamar ditempati 3 orang), kami tidak menjamin tamu akan mendapat 3 tempat tidur 

yang terpisah, mengingat tempat tidur yang didapat tergantung dari kondisi hotel yang ada (bisa berupa 1 tempat tidur / kasur saja / 
sofa bed) dan tamu tidak mendapat pengurangan biaya.  

14. Bagi pendaftar yang berusia di atas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau indera atau keterbatasan secara 
mental, wajib didampingi oleh anggota keluarga, teman atau saudara yang akan bertanggung jawab selama perjalanan tour.  

15. Single supplement adalah biaya untuk 1 orang yang menempati 1 kamar sendiri (Jenis kamar yang diberikan di Eropa biasanya dengan 
1 tempat tidur Single).  

16. Tipping untuk pengemudi EUR 2/orang/hari, local guide EUR 2/orang/hari, dan Tour Leader EUR 3 /orang/hari. 

 
Biaya tour termasuk :  
1. Tiket pesawat internasional kelas ekonomi (non-refundable, 

non-endorsable, non-reroutable berdasarkan harga tiket 
group atau harga promosi lainnya  

2. Akomodasi, menginap di hotel berbintang 4* dengan 
ketentuan 02 (dua) orang dalam satu kamar (twin sharing). 
Jika menginginkan satu kamar sendiri akan dikenakan 
tambahan (Single Supplement).  

3. Bagasi Cuma-Cuma 1 potong dengan berat maksimum 20kg 
atau sesuai dengan peraturan penerbangan yang digunakan 
dan 1 handbag kecil untuk dibawa ke kabin pesawat  

4. Makan (MP-Makan Pagi; MS-Makan Siang; MM-Makan 
Malam), transportasi dan acara tour sesuai dengan jadwal 
acara tour  

5. Tour leader (pemimpin rombongan) 

 
Biaya tour tidak termasuk : 
1. Dokumen perjalanan (paspor, visa)  
2. Pengeluaran pribadi seperti: mini bar, room service, telpon, 

laundry, tambahan makanan dan minuman di restoran dll  
3. Tour tambahan (optional) yang mungkin diadakan selama 

perjalanan.  
4. Biaya kelebihan berat barang-barang bawaan diatas 20kg 

(excess baggage).  
5. Bea masuk bagi barang-barang yang dikenakan bea masuk 

oleh duane di Jakarta maupun di negara-negara yang 
dikunjungi.  

6. Tip untuk Pengemudi, Porter, Local guide dan Tour leader  
7. Biaya Single Supplement bagi peserta yang menempati 1 

kamar sendiri 

 
** Dengan membayar Deposit Tour Anda dianggap telah memahami dan menerima kondisi diatas **



                                                 
 


