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HARI 01: JAKARTA  
Hari ini anda berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta untuk bersama sama berangkat menuju Milan via 
Doha. 
 
HARI 02: TIBA DI MILAN – ZURICH (D) 
Setibanya di Milan anda diajak mengunjungi / Melewati Sforza Castle, Duomo Cathedral, La Scala Theatre 
and Da Vinci Statue, selanjutnya Perjalanan di lanjutkan menuju Zurich, setibanya di Zurich diantar 
menuju restaurant untuk bersantap malam. 
 
HARI 03: ZURICH – MT. TITLIS – LUCERNE – ZURICH ( B,L,D ) 
Sarapan di Hotel, selanjutnya kita akan menuju Engelberg untuk mengunjungi Mt. Titlis dengan 
menggunakan Cable Car yand dapat berputar 360° kita akan mendapatkan pemandangan yang sangat 
memukau dan pengalaman bermain di salju Abadi Gunung Titlis di atas ketinggian lebih dari 3000 m di 
atas permukaan laut. Kemudian kita juga akan menikmati makan siang menu halal di Panorama 
restaurant dengan View Mt.Titlis yang sangat memukau. Siang hari, kita akan melanjutkan perjalanan ke 
Kota Lucerne untuk berbelanja Jam tangan dan barang barang branded Swiss yang sangat terkenal di 
Bucherer Shop. Setelah makan malam kita akan melanjutkan perjalanan menuju Zurich. 
 
HARI 04: ZURICH – LUCERNE – TITISEE – FRANKFURT ( B,L,D ) 
Sarapan di Hotel, selanjutnya kita akan kembali ke Lucerne untuk memulai city tour mengunjungi atau 
melewati Chapel Bridge, Lion Monument, Old Town, dan Lucerne Lake. Di lanjutkan menuju Titisee dan 
mengunjungi Danau Titise, Cuckoo Clok Shop and Factory dan Drubba Shop di mana kita bisa membeli tas 
koper RIMOWA dan barang barang branded buatan Jerman dengan harga Pabrik. Setelah itu, kita akan 
menuju Frankfurt untuk Check-in Hotel. 
 
HARI 05: FRANKFURT – COLOGNE – AMSTERDAM ( B,L,D ) 
Sarapan di Hotel, anda akan memulai city tour mengunjungi atau melewati Old City, Frankfurt Cathedral, 
Eschenheimer Turm, Goethe House and Romerberg Square. Melanjutkan perjalanan menuju Cologne, 
Jerman untuk melewati atau mengunjungi bangunan iconic Cologne yang terkenal bergaya Gothic yaitu 
Cologne Cathedral, Romanesque Church of Great St.Martin, dan City Hall serta berkesempatan juga untuk 
membeli souvenir khas Cologne. Kita akan berkesempatan untuk mengunjungi Cologne Central Mosque, 
yaitu masjid terbesar di Eropa. Selanjutnya kita akan ke Amsterdam untuk Check-in Hotel. 
 
HARI 06: AMSTERDAM ( B,L,D ) 
Sarapan di Hotel, kita akan mengunjungi desa wisata Zaanse Schaans untuk melihat cara Pembuatan 
Klompen (kelom Khas Belanda), melihat Proses pembuatan Keju (dimana kita juga bisa membeli Keju Asli 
Home Made Belanda yang sangat terkenal Lekker. Dengan harga pabrik dan juga berphoto dengan latar 
belakang Holand Wind Mills khas negeri Belanda, Kemudian kita juga akan mengunjungi desa nelayan 
Volendam, di mana kita dapat berbelanja souvenir yang paling murah dengan harga grosir di Tobben Shop, 
jajan cemilan Fresh Seafood hasil tangkapan para nelayan setempat dan tentu saja tidak ketinggalan 
berpose dengan Pakaian Tradisional nelayan Belanda. Kemudian setelah makan siang kita akan menyusuri 
canal-canal di Amsterdam dengan Lovers Canal Cruise untuk mengunjungi tempat pengasahan Berlian yang 
sangat terkenal di belanda yaitu Gassan Diamond. Kemudian kita juga akan melewati atau mengunjungi 
Dam Square, Royal Palace, National Monument, dan Central Station. Setelah makan malam kembali ke hotel 
untuk beristirahat. 
 



 

HARI 07: AMSTERDAM – BRUSSELS – PARIS ( B,L,D) 
Sarapan di Hotel, selanjutnya ke Brussels, Belgia untuk makan siang dan menuju bangunan Iconic 
lambang ilmu pengetahuan di kota ini yaitu Atomium, kemudian kita akan berphoto di alun-alun kota 
symbol kota Brussels yaitu Grand Place (Grote Markt), Mannekin Pis, Old Town, dan Royal Palace. Dan 
belanja Oleh-oleh Home Made Belgian Chocolate, dan mencoba cemilan ciri khas kota ini yaitu Belgian 
Waffle dengan berbagai topping-nya yang menarik. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju kota Paris 
untuk Check-in Hotel. 
 
HARI 08: PARIS ( B,L,D ) 
Sarapan di Hotel, hari ini kita akan berphoto di bangunan dan tempat tempat iconic kota PARIS yaitu 
Place de la Concorde dan Champs Elysees jalanan paling mahal sejagat, Louvre Museum, Arc du 
Triomphe, Eiffel Tower, Les Invalides, Trocadero, Notre Dame Cathedral. Anda dapat berkesempatan 
mengunjungi Grand Mosque Paris. Kemudian anda diajak ke Benelux Duty Free Shop dimana anda dapat 
membeli parfume dan barang-barang branded Perancis lainnya dengan harga pabrik tanpa pajak. 
Kemudian anda juga akan diajak untuk berbelanja di Pusat perbelanjaan yang paling terkenal dan 
terbesar di Paris yaitu Galerie Lafayette. Kemudian makan malam dan beristirahat di Hotel. 
 
HARI 09: PARIS – DOHA ( B ) 
Sarapan di hotel, anda dapat mengikuti acara tour tambahan (optional tour) berpesiar dengan cruise 
mengelililingi kota Paris Seine River Banks (Bateaux Mouches). Kemudian acara bebas sampai 
keberangkatan ke bandara Paris untuk penerbangan kembali ke tanah air via Doha 
 
HARI 10: JAKARTA 
Hari ini kita akan tiba kembali di tanah air tercinta Indonesia. Semoga perjalanan ini membawa kenangan 
manis yang tak terlupakan. Terima kasih atas partisipasi anda bersama Info Muslim Tours dan sampai 
jumpa pada acara lainnya. 
 
 
  



 

 

 
 

HARGA & AKOMODASI 
 

JADWAL 

KEBERANGKATAN 

BIAYA MASKAPAI HOTEL 

22 Febuari 2019 

26 April 2019 

15 September 2019 

 

 

IDR 

28.500.000 

 

Qatar airways 

/ Etihad 

Airlines 

 

Bintang 4 

(Harga dalam Rupiah Jika 1 Dollar = IDR 14.625) 
Sesuai dengan peraturan Pemerintah RI, Seluruh Transaksi di dalam wilayah Negara Indonesia per 1 JULI 
2015 diwajibkan 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. 

Harga Sudah Termasuk Harga Belum Termasuk 

 Tiket Pesawat CGK-DOH-MIL / CDG-DOH-CGK 

Economy Class By Qatar airways / Etihad Airlines 

 Akomodasi di hotel 4* Star 

 Acara selama perjalanan 

 Makan pagi, siang , malam sesuai dengan acara 

perjalanan (halal & muslim friendly meals) 

 Airport handling di Jakarta 

 Luggage tag, banner, cover passport dan Bantal Leher 

 

 Acara tambahan ( Optional trip ) 

 Tipping driver 

 Visa Schengen via France ( proses normal ) 

 Travel insurance 

 Pengeluaran tambahan pribadi seperti cucian, 

telpon, minibar, room service, Poter dll. 

 Kelebihan berat bagasi yang dikenakan oleh 

airlines yang bersangkutan (extra excess 

baggage) 
INFORMASI PEMBAYARAN : 

BANK MANDIRI | A.N ZIARAH EXPEDIA WISATA | IDR : 166.0000.890.731 |USD : 166.0000.890.749 

Catatan:   

 Hotel dan Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah menyesuaikan keadaan di sana dan kebijakan serta 

aturan dari pihak travel. 

 Pendaftaran terakhir dua bulan sebelum waktu keberangkatan atau sesuai informasi dari travel. 

 Pengumpulan dokumen paling lambat sebulan sebelum keberangkatan.   

 Pembayaran pelunasan paling lambat sebulan sebelum keberangkatan. 

 Pembayaran DP sebesar USD 1000,- , dibayarkan saat pendaftaran. 

 Pelunasan pembayaran tour dibayarkan sebulan sebelum keberangkatan. 

Persyaratan Visa : Requirements Visa Kunjungan 

•Passport asli (lama & baru, berlaku diatas 6 bulan) 

•Foto 3 lembar berwarna ukuran 3,5 x 4,5 latar belakang putih 

•Surat Sponsor ditujukan " Embassy of France " 

•Fotocopy Bukti keuangan (3 bulan terakhir) 

•Fotocopy SIUP (jika Pemilik) 

•Fotocopy KK 

•Fotoopy Akte Lahir 

•Fotocopy KTP 

•Fotocopy surat nikah 

•Fotocopy surat ganti nama (jika ada) 

•Surat ijin dari sekolah ( anak ) 


