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8D5N SHOCKING ITALY Napoli – Rome – Pisa – Bologna – Venice

HIGHLIGHT : FULL MEALS

HARI 1 Jakarta –Roma
Hari ini Anda diharapkan berkumpul di Bandara International Soekarno Hatta untuk bersama – sama
terbang menuju Roma

HARI 2 Roma- Napoli (MS/MM) Bus (Napoli)
Setibanya di Roma, setelah melewati proses imigrasi dan custom, Anda akan
langsung melanjutkan perjalanan menuju Napoli. Setibanya di Napoli, Anda akan di
antar ke hotel untuk check in dan beristirahat.

HARI 3 Napoli - Roma (MP/MS/MM) Bus (Castel Nuovo)
Makan pagi di hotel. Hari ini Anda akan diajak untuk city tour yang antara lain
melewati bangunan - bangunan tua yang dirancang oleh para arsitek ternama
Italia seperti PALAZZO SAN GIACOMO (sekarang dipakai sebagai kantor walikota),
GEREJA SAN GIACOMO DEGLI SPAGNOLI dan CASTEL NUOVO. Setelah selesai,
kembalike kota Roma untuk bermalam.

HARI 4 Roma – Vatican – Roma (MP/MS/MM) Bus (Coloseum)
Setelah makan pagi di hotel, Anda akan diajak city tour di kota Roma yang
merupakan ibukota dari negara Italy, yang antara lain mengunjungi gereja terbesar
di dunia St. Peter Basilica dan juga melewati Roman Forum, Colloseum yang
merupakan stadion pertarungan gladiator pada jaman Romawi kuno, Trevi
Fountain dan Spanish Steps.

HARI 5 Roma – Pisa - Bologna (MP/MS/MM) Bus (Pisa)
Makan pagi di hotel. Hari ini, perjalanan Anda akan dilanjutkan menuju kota Pisa
untuk berfoto ria di Leaning Tower(Menara Miring) yang merupakan salah satu
dari tujuh keajaiban dunia. Sore hari, perjalanan dilanjutkan menuju kota Bologna
untuk bermalam.

HARI 6 Bologna – Venice Island - Mestre (MP/MS/MM) Bus (Venice)
Setelah makan pagi di hotel, perjalanan dilanjutkan menuju Venice, yang dikenal
dengan julukan "Kota di Atas Air". Anda akan mencoba Water Taxi(Taksi Air)untuk
menuju ke pulau VENICE yg indah an romantis. Disini anda akan diajak keBasilica
San Marco, Doge Palace, St. Mark’s Square.

HARI 7 Mestre – Venice (MP)
Venice – Jakarta

Bus

Hari ini Anda akan diantar menuju ke Airport untuk menempuh perjalanan kembali ke tanah air tercinta,
Indonesia.

HARI 8 Jakarta
Tibalah kita pada akhir perjalanan tour kali ini dengan membawa sejuta kenangan manis bersama TX
TRAVEL. Terima kasih atas partisipasi Anda, sampai jumpa pada acara tour kami lainnya
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*Harga Tour berdasarkan RUPIAH / Orang, Mininum keberangkatan 25 Peserta

DEPARTURE DATE
2018

ADULT / CHILD
Twin/ Triple Sharing

SINGLE OCCUPANCY
1 Room / 1 Person

JUN : 30

JUL : 12, 20, 28

AUG : 02, 11, 30
SEP : 01, 19, 27

OCT : 04, 18, 29

NOV : 08, 15, 24

DEC : 01

Rp. 22,5 JUTA Rp. 8,9 JUTA

HARGA TERMASUK HARGA TIDAK TERMASUK
 Tiket International (Economy Class) dengan  kondisi Group

Fare, Non Endorse, Non Refundable
 Fuel Surcharge, Airport Tax International YQ
 Airport Tax Jakarta
 Bagasi sesuai dengan peraturan maskapai penerbangan
 Akomodasi bintang 3*& 4* berdasarkan 1 kamar berdua /

bertiga
 Transportasi Bus AC & biaya kunjungan objek wisata
 Tour Leader dari Jakarta yang menemani selama tour
 Voucher Photo Book
 Asuransi Perjalanan Standard Group (maksimal tertanggung

umur 70 tahun)

 Visa Schengen Italy Rp. 1.600.000,- (subject to
change)

 Tips tour leader dan driver Rp 780.000/orang
(di bayarkan pada saat pelunasan)

 Pembuatan passport dan dokumen lainnya
 Tips Porter Bandara, Bell Boy Hotel, dll
 Pengeluaran pribadi
 Optional tour
 Biaya lain yang tidak termasuk di atas

Syarat dan Ketentuan :

 Harga berdasarkan kurs 1 USD = IDR 14.000

 Uang muka sebesar Rp. 7 JUTA/orang pada saat pendaftaran dan tidak dapat dikembalikan (non-refundable) bila terjadi pembatalan oleh

peserta dengan alasan apapun.

 Pendaftaran tanpa uang muka sewaktu-waktu dapat diberikan oleh pendaftar lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

 Pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.

 Susunan acara/penerbangan/harga dapat berubah/naik sewaktu-waktu tergantung kondisi penerbangan ataupun sisa seat yang tersedia dan

juga biasanya harga akan naik bagi yang mendaftar tour mendekati tanggal keberangkatan

 Pembatalan :

- 15 - 34 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 40% /org dari harga tour.

- 08 - 14 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 50% /org dari harga tour.

- 07 hari sebelum keberangkatan akan dikenakan biaya 100% /org dari harga tour

 Harga/Jadwal Tour/Airport tax Int’l & Flight Insurance dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.


