7 Negara, 10 kota

FREE Travel Insurance

IDR

31,988

Jt

St. Peter’s Basilica | Pisa Tower
Mt. Titlis | Rhine Falls | Titisee Lake

ALL IN

Volendam | Canal Cruise | Diamonds

*exclude Visa

14D Experience West Europe + London

Eiffel Tower (photo stop) | Lafayette
Eurostar Train | London

Italy (Rome, Pisa, Milan) | Switzerland (Zurich) | Germany (Frankfurt, Cologne) | Netherlands (Amsterdam) | Belgium (Brussels) | France
(Paris) | England (London)

Hari 1: JAKARTA  ROME

Berkumpul di Soekarno Hatta International Airport,
untuk bersama-sama berangkat ke benua Eropa.
Hari 2: TIBA DI ROME
(Makan Siang, xxx)

Setibanya di ROME, langsung City Tour, melewati
Roman Forum (alun-alun kota peninggalan kekaisaran
Romawi), photo stop di Colosseum (arena tarung
Gladiator), mengunjungi St. Peter’s Basilica (gereja
Katolik terbesar di dunia), melewati Trevi Fountain
(lambang harapan warga Roma) dan Spanish Steps.

Melihat & photo stop di 5 kincir angin yang paling
terkenal.

TANGGAL KEBERANGKATAN 2017*

Hari 9: AMSTERDAM

Jan 14, 28

Feb 7, 12, 26

Mar 3, 12, 27

Apr 1*, 10*, 19*, 29*

May 8*, 16*, 22*

Jun 1*, 6*

BRUSSELS

PARIS

(Makan Pagi, xxx, Makan Malam)

Hari ini Anda akan menuju Paris dengan melalui
BRUSSELS. Photo stop di monumen Atomium serta
Walking Tour mengunjungi Grand Place dan patung
Manneken Pis (lambang kota Brussels) yang terkenal.
Setibanya di PARIS, jika waktu memungkinkan Anda
akan diajak mengunjungi Benlux (Duty Free Shop).
Hari 10: PARIS
(Makan Pagi, xxx, xxx)

Setelah makan pagi, Anda akan melanjutkan
perjalanan ke MILAN. Walking Tour melewati La Scala
Theatre, mengunjungi shopping mall Galleria Vittorio
Emanuele II dan photo stop di Milan Cathedral.
Bermalam di Milan atau sekitarnya.

City Tour melewati Notre Dame Cathedral, photo stop
di Arc de Triomphe, melewati Place de la Concorde,
Des Invalides, Avenue de Champs Elysees dan
photo stop di dekat Eiffel Tower, serta berbelanja di
Galleries La Fayette yang terkenal di seantero dunia.
Optional: La Vallee Village @ EUR 20 per orang
berbelanja branded fashion dengan disc. up to 70%, di
lebih dari 100 merk-merk terkenal, diantaranya
Armani, Burberry, Fred Perry, Hugo Boss, Lacoste,
Longchamp, Michael Kors dan masih banyak lagi !
Optional: Bateaux Mouches @ EUR 25 per orang
berwisata dengan kapal menyusuri sungai La Seine.

Hari 5: MILAN

Hari 11: PARIS

Hari 3: ROME

PISA

PRATO

(Makan Pagi, xxx, Makan Malam)

Pagi hari menuju kota PISA. Dengan shuttle bus, Anda
dapat berfoto di dekat Leaning Tower, salah satu dari
7 keajaiban dunia. Bermalam di PRATO atau sekitarnya
Hari 4: PRATO

MILAN

(Makan Pagi, xxx, Makan Malam)

Mt. TITLIS

ZURICH

LONDON

(Makan Pagi, Makan Siang, xxx)

(Makan Pagi, xxx, xxx)

Dengan Revolving Cable Car Anda akan naik hingga
ketinggian +/- 3200 m menuju puncak Mt. Titlis. Sore
harinya melewati LUCERNE untuk mengunjungi Lion
Monument dan photo stop / melewati Chapel Bridge.

Hari ini Anda akan menyebrangi Strait of Dover
(bagian dari English Channel) dengan K.A. Eurostar
menuju LONDON, ibukota United Kingdom.

Hari 6: ZURICH

(Makan Pagi, Makan Siang, xxx)

TITISEE

FRANKFURT

Hari 12: LONDON

Pagi hari perjalanan berlanjut ke Germany. Photo stop
di Rhine Falls, singgah di Titisee Lake, serta
berkesempatan untuk membeli Cuckoo Clock di Black
Forest. Bermalam di FRANKFURT atau sekitarnya.

Setelah makan pagi Anda akan mengikuti City Tour
dengan melewati Buckingham Palace, House of
Parliament (Big Ben), Westminster Abbey, Tower of
London, Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral,
Piccadilly Circus, Trafalgar Square dan Hyde Park.

Hari 7: FRANKFURT

Optional: Madame Tussauds @ GBP 50 per orang.

(Makan Pagi, xxx, Makan Malam)

COLOGNE

AMSTERDAM

(Makan Pagi, xxx, Makan Malam)

mengunjungi museum patung lilin pertama di dunia

Hari ini perjalanan menuju negeri Belanda dengan
melalui COLOGNE, kota asal parfum ”Eau de
Cologne”. Photo stop di Cologne Cathedral.

Optional: Medieval Banquet @ GBP 70 per orang.

Hari 8:AMSTERDAM

VOLENDAM

AMSTERDAM

(Makan Pagi, xxx, xxx)

makan malam suasana abad pertengahan, disertai
pertunjukan musik, nyanyian, pertarungan ksatria serta
sulap. Termasuk Red Wine, namun belum termasuk
optional sewa kostum dan topi GBP 20 per orang.

Pagi hari mengunjungi VOLENDAM. Di desa nelayan
ini Anda dapat berfoto dengan pakaian tradisional
Belanda (foto belum termasuk). Kemudian mengikuti
Canal Cruise, menyusuri kanal-kanal kota Amsterdam,
mengunjungi pengasahan berlian, Gassan Diamonds,
serta Walking Tour melewati Royal Palace & Dam Square.

Hari 13: LONDON  JAKARTA

Optional: Zaanse Schans @ EUR 25 per orang

*tanggal yang dikenakan surcharge IDR 3.000.000 per orang

JADWAL PENERBANGAN*
QR 955
QR 131
QR 4
QR 956

CGK-DOH
DOH-FCO
LHR-DOH
DOH-CGK

0001-0440
0835-1240
1415-0005
0259-1535

BIAYA TOUR (per orang, in IDR), min. 25 peserta
* sewaktu-waktu dapat berubah, dengan / tanpa pemberitahuan

Dewasa Sekamar Berdua

IDR 31.988*

Anak (2~11 tahun) Twin Share

IDR 31.988*

Anak (2~11 tahun) No Bed

IDR 30.988*

Bayi (1~23 bulan)

IDR 14.988*

Tambahan utk sekamar sendiri

IDR 11.800*

* dalam ribuan rupiah
Kurs yang digunakan adalah USD 1 = IDR 13.200 per
tanggal 11 Nov 2016. Harga tidak mengikat dan sewaktuwaktu dapat berubah, mengikuti kurs yang berlaku pada
saat pelunasan Biaya Tour.

SUDAH termasuk:
Tiket pesawat dengan Qatar/Etihad/Turkish/Singapore Airlines/CX

Gratis jatah bagasi hingga 30 kilogram per orang.
International Airport Tax, Fuel Surcharge & Admin. Fee
Tipping (Driver, Guide, TL)
Hotel standard bintang 3, termasuk makan pagi.
(Hotel 3* di Eropa rata-rata tidak ada AC dan Extra Bed)

Travel Insurance (policy in group, no refund)
Makan siang atau malam di resto setempat sesuai jadwal.
Transportasi dengan bus wisata berpengatur suhu (AC).
Tour Leader yang berpengalaman dari Shilla Tour.

Travel bag dari Shilla Tour.
BELUM / TIDAK termasuk:
Biaya pengurusan Visa Inggris (UK)

IDR 2.100*

Biaya pengurusan Visa Schengen

IDR 1.500*

Dokumen perjalanan: Passport, Visa, Exit Permit, dll
Pengeluaran pribadi: Phone, Room Service, Laundry,
Minibar, makan / minum di luar jadwal yang telah
ditentukan dan pengeluaran lain yang bersifat pribadi
Optional Tours (tour tambahan) yang mungkin
diadakan selama perjalanan (langsung bayar di tempat)
Biaya kelebihan berat bagasi atau Excess Baggage
dan bea cukai (Duty) yang dikenakan oleh pihak
Customs (Duane) di negara tujuan maupun Indonesia
Tips untuk porter (bell boy) di hotel maupun di airport
(jika tersedia). Untuk catatan, hotel di Eropa, UK dan
airport (di banyak negara) sering kali tidak ada porter

(Makan Pagi, xxx)

* tanggal keberangkatan, jadwal penerbangan, harga dan

Pagi hari Anda akan diantar ke Heathrow airport untuk
penerbangan kembali ke Jakarta.

acara perjalanan sewaktu-waktu dapat berubah,
disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.
Harga adalah benar pada saat flyer ini di-cetak

Hari 14: Tiba kembali di JAKARTA

Tiba di Jakarta. Terima kasih atas keikutsertaan Anda.

TOUR CODE: 17WESTEUROLONxxXXXxx 111106 MR

PERSYARATAN UMUM VISA (UNITED KINGDOM & SCHENGEN):
1. Passport yang masih berlaku min. 9 bulan dari tanggal kepulangan ke Indonesia. WAJIB menyertakan passport yang lama.
2. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3,5 x 4,5 cm (4 lembar) dengan Latar Belakang PUTIH (bukan close up, tanpa kacamata,
tidak kelihatan gigi & ukuran wajah +/- 70~80%. Hasil cetakan HARUS di atas kertas foto dan tampak jelas tanpa bayangan.
3. Surat sponsor 1 lembar per keluarga (bahasa Inggris) atau surat keterangan bekerja, di atas kop surat perusahaan,
Ditujukan kepada: “Visa Section, Embassy of the Schengen Countries”
Jika ada orang lain atau anggota keluarga yang ikut bepergian, maka nama dan status atau hubungan orang tersebut
dengan yang mensponsori harus dicantumkan dan dibuktikan.
Jika jabatan pemohon visa adalah General Manager atau Direktur atau Presiden Direktur atau Komisaris, maka harus
menyertakan fotokopi NPWP dan SIUP.
Jika bisnis / usaha sendiri (tidak ada kop surat), surat sponsor diketik dan di-cap atau di-stempel toko atau usaha,
dan disertai dengan fotokopi NPWP dan SIUP.
Jika disponsori oleh anak atau menantu, harus melampirkan fotokopi akte lahir anak, akta nikah dan Kartu Keluarga (asli)
untuk membuktikan hubungan keluarga.
Jika sudah pensiun, surat sponsor diketik di atas kertas putih, ditanda tangani di atas materai,
disertai fotokopi surat pensiun.
4. Bukti keuangan pribadi (Fotokopi Buku Tabungan yang dilegalisir atau Salinan Rekening Koran) selama 3 bulan terakhir,
dengan saldo rata-rata min. 50 juta per orang, yang di-print atau di-cetak 1 (satu) minggu sebelum tanggal wawancara.
Harus dilengkapi juga dengan Surat referensi bank (ASLI) dan rekening perusahaan (ASLI) untuk membantu proses visa.
5. Fotokopi Kartu Kredit, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Lahir, ditambah fotokopi surat ganti nama jika
ternyata nama di passport dan akte lahir berbeda. Harap diperhatikan bahwa ada kalanya pihak kedutaan akan meminta
fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, atau meminta untuk melihat semua dokumen yang asli.
6. Jika istri atau suami ikut bepergian, maka harus dibuktikan hubungannya dengan melampirkan fotokopi Akte Nikah.
7. Jika anak ikut bepergian dan masih sekolah / kuliah, lampirkan fotokopi Kartu Pelajar / Mahasiswa dan Akte Kelahiran.
8. Jika anak hanya pergi dengan salah satu orang tuanya (ayah atau ibu) saja atau familinya saja (un-accompanied minor),
maka harus membuat surat izin khusus, dengan format yang ditentukan oleh kedutaan tempat aplikasi visa dimasukkan,
dan kedua orang tuanya harus tanda tangan di atas meterai, dengan dilegalisir oleh notaris publik yang berwenang.
Dan jika kedua orang tuanya sudah bercerai, maka akte / surat cerai dan keterangan hak asuh anak harus dilampirkan.
9. Asuransi perjalanan dengan nilai polis USD 100 000 dan harus berlaku di semua negara Schengen yang akan dikunjungi
10. Jika alamat di passport tertera penduduk LN (PenduL), visa tidak dapat diajukan di kedutaan negara ybs di Jakarta,
harus diajukan di negara sesuai dengan alamat di passport tersebut. Alternatifnya, alamat di di rubah menjadi Indonesia.
11. Tanda tangan formulir aplikasi visa. Bagi anak yang belum memiliki KTP, harus ada tanda tangan kedua orang tua,
disertai copy akte lahir anak.
12. Pemohon visa harus datang menghadap (interview), dengan jadwal yang akan ditentukan oleh pihak kedutaan negara
anggota Schengen, yang akan di-informasikan dan di-koordinasikan oleh Shilla Tour
13. Khusus Visa UK (Inggris), harus mengisi form aplikasi yang akan kami online-kan di internet, yang
membutuhkan data-data tambahan yang harus diinformasikan kepada Shilla Tour sebagai berikut:
- berapa gaji dan/atau penghasilan yang diterima setiap bulan, tanggal mulai kerja / usaha dan alamat email.
- berapa banyak uang yang akan digunakan selama bepergian ke United Kingdom.
- berapa biaya rumah tangga yang biasa dikeluarkan tiap bulan.
- jika ada saving property (misalnya rumah dan kendaraan pribadi), mohon dijelaskan secara terperinci.
- berapa banyak anak, nama masing-masing anak, no. passport anak, alamat tinggal anak (jika tidak tinggal serumah).
WAKTU PROSES:
Visa UK (Inggris) : 30 hari kerja jika tidak ada hambatan, setelah berkas lengkap dan dimasukkan ke kedutaan.
Visa Schengen : 14 hari kerja jika tidak ada hambatan, dihitung dari Finger Print, setelah berkas lengkap.
BIAYA PROSES VISA (khusus untuk peserta tour, tidak berlaku untuk tamu FIT atau perseorangan):
Visa UK (Inggris)
Visa Schengen

IDR. 2.100.000
IDR. 1.500.000

(VISA dapat atau tidak, biaya tidak dapat dikembalikan alias NON REFUNDABLE atau hangus)

*CATATAN: SYARAT & BIAYA PEMBUATAN VISA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

