
                
 
 

 

 
 

 
 

Disediakan waktu & tempat untuk sholat Dhuhur Jama Ashar 
Makan Siang dan Malam  Halal Food / Muslim Fiendly bukan hanya No Pork No Lard  

 
 

HARI PROGRAM / JADWAL  PERJALANAN 

HARI 01 
PERSIAPAN – JAKARTA – MUNICH 

Persiapan penerbangan menuju Munich.  Berkumpul 3 jam sebelum keberangkat di terminal 3 Soekarno Hatta 
Jakarta. 

HARI 02 

MUNICH - PRAHA ( MOB,L/D ) 
 

Penerbangan menuju Munich di Jerman. Setibanya di Munich airport di pagi hari, peserta akan diajak ke kota 
Praha yang sangat indah, dengan mengunjungi/melewati Old Town Square yang penuh dengan toko-toko souvenir 
dan café yang menjual makanan ringan khas kota Praha, Charles Bridge yang merupakan jembatan paling romantis 
dengan pemandangan kedua sisi kota Praha yang menawan, serta Astronomical Clock - jam unik yang sangat 
terkenal di seluruh Eropa dan dunia. Berbelanja di butik-butik yang menjual berbagai merk ternama di Parizka 
Street.  
Sholat Jama Dzuhur Ashar di Islamic Center Praha.   

HARI 03 

PRAHA – BRATISLAVA - BUDHAPEST ( B/L/D ) 
 

Setelah makan pagi di hotel, wisata berlanjut ke kota Bratislava, ibukota negara Slovakia dengan 
mengunjungi/melewati Old Town Square (hlavne namestie), katedral St Martin's, menara St Michael's, stasiun kereta 
utama, dan Slovak National Theatre. Photostop di Bratislava Castle.  Perjalanan dilanjutkan menuju kota Budhapest. 
Shalat jama’  Dzuhur ashar di Islamic Center BudhaPest.   

HARI 04 

BUDHAPEST FULLDAY CITY TOUR (B/L/D) 
 

Setelah makan pagi di hotel, wisata berlanjut ke kota Budapest di negara HUNGARIA, berkeliling kota 
mengunjungi/melewati Fishermans Bastion, Mathias Church, Hero Square, Parliamanent House, Danau River, Citadel 
Hill dan Royal Palace. Acara bebas Anda untuk berbelanja disepanjang Vaci Utca shopping street.  
Shalat jama’  Dzuhur ashar di Islamic Center Budhapest.   

HARI 05 

BUDHAPEST – PANDORF FACTORY OUTLET - VIENNA(B/L/D) 
 

Setelah makan pagi di hotel, selanjutnya dilanjutkan ke kota klasik Vienna dengan  singgah terlebih dahulu di 
Pandorf Outlet, tempat belanja murah barang barang branded. Selanjutnya masuk ke kota Vienna ke Schonbrunn 
Palace, dilanjutkan menuju Ringstrasse, State Opera House, dan Hofburg Palace. istana musim dingin dari keluarga 
kerajaan Austria. Malam hari diantar menuju hotel untuk istirahat. Shalat jama’  Dzuhur ashar di Islamic Center 
Vienna.  

HARI 06 

VIENNA- HALLSTATT– SALZBURG ( B/L/D)  
 

Setelah makan pagi di hoteL, kita akan menuju kota Hallstatt, untuk menikmati panorama yang indah di kota ini.  
Setelah makan siang, selanjutnya akan menuju ke kota Salzburg. Malam hari diantar ke hotel untuk beristirahat.  
Shalat jama’  Dzuhur ashar di Islamic Center Salzburg.    

HARI 07 

SALZBURG - MUNICH ( B/L/D) 
 

Setelah sarapan pagi di hotel, Acara hari ini dilanjutkan dengan city tour di kota Salzburg. Anda akan diajak untuk 
melihat Mozart’s Birthplace atau kediaman masa kecil atau kediaman masa kecil Amadeus Mozart, komposer jenius, 
hingga bakatnya ditemukan di usia sangat muda. Mirabell Garden, yang merupakan tempat syuting film Sounds 
of Music dapat Anda kunjungi berikutnya sebelum menikmati jalan Getreidegasse yang penuh dengan café-café 
dan toko penjual souvenir khas Austria terutama Mozartkugeln, coklat yang hanya dapat Anda temui 
disini. Kemudian diantar ke Ingolstad Village Designer Outlet untuk berbelanja barang barang branded murah. 
Shalat jama’  Dzuhur ashar di akan di atur oleh Tour Leader. 

HARI 08 

MUNICH – JAKARTA (B/L/X)  
 

Setelah makan pagi, peserta akan diajak untuk berfoto di BMW World/Museum BMW, mengunjungi Allianz 
Stadium milik klub sepak bola Bayer Munchen FC dan Monumen perang dunia. Marienplatz area. Sore hari 
diantar ke airport untuk kepulangan ke Jakarta.  
Shalat jama’  Dzuhur ashar di Islamic Center Munich.  

HARI 09 

JAKARTA  
 

Penerbangan menuju Jakarta, InsyaAllah tiba di Jakarta. Terima kasih telah mempercayakan perjalanan Anda 
kepada kami. Semoga Allah Ta’ala merahmati kita semua. Amin. 



                
 

Harga Termasuk :  Harga Tidak Termasuk :  

 Tiket pesawat PP BY EMIRATES, ETIHAD, QATAR, SQ / SETARAF 

 Bagasi 30 Kg (Sesuai aturan Penerbangan) 

 Transportasi Bus Pariwisata AC 40  Seater 

 Akomodasi di hotel 4* sekamar berdua 

 Meals : MP (Makan Pagi), MS (Makan Siang), MM (Makan 

Malam), MOB (Makan dan Minum di pesawat) beberapa meals 

tersedia dalam bentuk meals box) 

 Tour Leader dari Jakarta.  

 Tipping untuk Tour Leader, Lokal Guide, Driver      
 EUR 67 / Peserta 

 Asuransi Perjalanan EUR 35 

 Tip porter Airport & Hotel  

 Tour Tambahan (Optional Tour)  

 Makan /Minum di luar program 

 Pengeluaran Pribadi  

 Kelebihan Bagasi 

KONDISI :  

 Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka (Non-refundable deposit) Rp. 10.000.000 per peserta,  dan pembayaran uang muka hanya 
menjamin keikut-sertaan dalam paket tour pilihan Anda. 

 Bila ada pembatalan dari pihak peserta, maka uang muka tidak dapat dikembalikan dan akan dianggap hangus. 

 Keberangkatan group minimal 20 orang dewasa, apabila peserta kurang dari jumlah minimal yang telah ditentukan maka peserta bersedia 
dipindah ke tanggal keberangkatan berikutnya atau bersedia dikenakan biaya tambahan sesuai jumlah peserta yang ada atau Keberangkatan 
di CANCEL (FULL REFUND) 

 Tidak tersedia EXTRA_BED atau Triple Room selama di Eropa. 1 Kamar Maksimal ber-2. 

 Jika jumlah peserta ganjil atau peserta menginginkan 1 kamar untuk 1 orang maka akan dikenakan biaya tambahan single supplemen sebesar 
Rp. 5.000.000,- , 

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

 Bagi peserta yang berusia di atas 70 Tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau keterbatasan secara mental wajib didampingi 
oleh anggota keluarga, teman atau saudara yang akan bertanggung jawab selama perjalanana. 

 Masa berlaku passport minimal 7 Bulan dari tanggal kepulangan / Tiba di Indonesia 

 Jadwal perjalanan / penerbangan / harga dapat berubah sewaktu-waktu bila ada perubahan yang disebabkan delay penerbangan 
menyesuaikan kondisi di lapangan . 

 Pelunasan paling lambat 21 hari sebelum tanggal keberangkatan ( season) dan 1 bulan sebelum keberangkatan (High Season) 

 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.  

 Biaya Pembatalan oleh peserta dalam waktu : 
          Setelah pendaftaran Uang muka (Deposit) Hangus 

          Pembatalan setelah Deposit sampai dengan 30 Hari sebelum pemberangkatan dikenakan biaya pembatalan 50% 
          Pembatalan Setelah Deposit sampai  dengan 15 Hari Sebelum keberangkatan :  75 %                                                
          Pembatalan Setelah Deposit sampai dengan  7 Hari Sebelum Keberangkatan : 100 % 

 Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan, walaupun pembayaran 
uang muka telah dilakukan menyesuaikan kurs pada saat pelunasan. 

 Pembatalan karena bencana alam “ Force Majuer” sesuai kebijakan pihak airlines, hotel dan agent di luar negeri 

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

 Final Confirmation & Hal-hal yang harus diperhatikan, akan diberikan maksimal 3 hari sebelum keberangkatan. 

 TIDAK ADA PENGEMBALIAN UANG UNTUK PAKET PERJALANAN YANG DIBATALKAN ATAU DIUBAH ATAS PERMINTAAN CUSTOMER 
 

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

 

Jadwal Tour  
Dewasa  

(Twin Share) 
Anak  

Twin Share 
Anak with  
Extra Bed 

Anak  
No Bed 

VISA 
SHENGEN 

 

15 OKT 2018 
17 NOV 2018 

 

EUR 1.850* 
(Rp. 31.450.000) 

EUR 1.850* 
(Rp. 31.450.000) 

NA 
EUR 1.800* 

(Rp. 30.600.000) 

   

 EUR 115* 
(Rp. 1.955.000) 

 

20 DES 2018 
 

EUR 2.750* 
(Rp. 46.750.000) 

EUR 2.750* 
(Rp. 46.750.000) 

NA 
EUR 2.650* 

(Rp. 45.050.000) 

   EUR 115* 
(Rp. 1.955.000) 

 

23 & 30 JAN 2019 
6 & 28 FEB 2019 

 

EUR 1.850* 
(Rp. 31.450.000) 

EUR 1.900* 
(Rp. 32.300.000) 

NA 
EUR 1.800* 

(Rp. 30.600.000) 

   

 EUR 115* 
(Rp. 1.955.000) 

 

14 & 28 MAR 2019 
11 & 18 APR 2019 

 

EUR 1.990* 
(Rp. 33.830.000) 

EUR 1.990* 
(Rp. 33.830.000) 

NA 
EUR 1.935* 

(Rp. 32.895.000) 

   

 EUR 115* 
(Rp. 1.955.000) 

(Harga dalam Rupiah Jika 1 EURO = IDR 17000) 
Sesuai dengan peraturan Pemerintah RI, Seluruh Transaksi di dalam wilayah Negara Indonesia per 1 JULI 2015 di wajibkan 

dalam mata uang RUPIAH, maka semua pembayaran dengan Rupiah mengikuti Kurs yang berlaku. 

Harga sebenarnya dalam Rupiah akan di kalkulasikan sesuai dengan KURS PADA SAAT PELUNASAN.  



                
 

PERSYARATAN VISA SHENGEN (TURIS) 
Persyaratan Dokumen  

1.    Paspor yang masa berlaku lebih dari 7 bulan dari tanggal kedatangan dan paspor lama sangat 

disarankanuntuk dilampirkan sebagai riwayat perjalanan ke luar negeri. 

2.   Pas foto berwarna terbaru ukuran 3,5 x 4,5 = 2 lembar, dengan latar belakang putih, dan hasil 

cetakan diatas kertas cetak foto, bermutu cetak baik dan jelas penampilannya muka di zoom 70%. 

3.   Surat sponsor berbahasa Inggris di atas kop surat perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja. 

Jika ada orang lain / anggota keluarga yang ikut bepergian maka di cantumkan nama dan status 

orang tersebut. 

     Jika jabatan General Manager, Direktur, Presiden Direktur, atau Komisaris harus disertakan 

       fotocopy NPWP dan SIUP. 

 Jika disponsori oleh anak maka lampirkan fotocopy akte kelahiran anak dan akte pernikahan   

orangtua yang dapat membuktikan hubungannya. 

 Jika disponsori oleh menantu maka lampirkan fotocopy akte pernikahan anak dan akte kelahiran anak 

yang dapat membuktikan hubungannya. 

 Jika status pensiun maka surat diketik diatas kertas putih polos ditanda tangani sendiri di atas materai 

Rp 6.000. 

4. Bukti keuangan 3 bulan terakhir berupa foto copy yang dilegalisir oleh petugas bank dengan di tanda tangani 

dan stempel pada rekening koran atau buku tabungan (dari halaman depan yang tercantum nama dan nomor 

rekening sampai dengan halaman terakhir transaksi) dengan saldo minimal Rp. 50 juta/orang. 

5. Fotocopy kartu keluarga dan fotocopy KTP yang masih berlaku. 

6. Jika nama yang tertera dipaspor beda maka lampirkan fotocopy surat ganti nama. 

7. Jika istri ikut bepergian, lampirkan fotocopy akte pernikahan dan kartu keluarga. 

8. Jika anak ikut berpergian dan masih sekolah, maka lampirkan : 

o Fotocopy kartu pelajar 

o Fotocopy akte kelahiran 

o Fotocopy akte pernikahan orang tua 

9. Print out reservasi tiket, tidak boleh performa dan jelas dengan code booking reservasi tiket ( dari travel ) 

`    10. Konfirmasi hotel selama perjalanan di Eropa dari hotel langsung di atas kop surat, cap dan ttd ( dari travel ) 

11. Asuransi perjalanan yang berlaku selama masa tinggal di Eropa perjalanan dengan ditambahkan masa berlaku 

15 hari dari tanggal tiba di Jakarta. 

12. Formulir yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh pemohon. Untuk anak yang belum 

Mempunyai KTP, formulir ditanda tangani oleh kedua orang tuanya. 

 
Catatan : 

1. Lamanya proses visa dihitung setelah semua persyaratan dokumen diterima lengkap. 

2. Tidak ada pengembalian biaya visa apabila ada pembatalan dari pihak pemohon atau visa ditolak 

kedutaan. 

3. Keberhasilan mendapatkan visa merupakan kewenangan dari pihak Kedutaan sepenuhnya. 

. 

 


