08D SWISS WINTER WONDERLAND
22 Dec 2021 - (8D) by Singapore Airlines

Tel: (021) 567 3222
Whatsapp: +6281545558888

HARI 1 : JAKARTA – ZURICH
WED, 22 DEC 2021
Hari ini Anda berkumpul di Bandara Soekarno - Hatta untuk menuju Zurich.

HARI 2 : TIBA DI ZURICH – BERN – BIEL
THU, 23 DEC 2021
Setibanya di Zurich Anda akan diantar menuju menuju ibukota negara Swiss yaitu kota Bern dan dikota ini pula terdapat salah satu
penangkaran Beruang yang dilindungi oleh pemerintah Swiss, jika Anda beruntung Anda dapat melihatnya, dikota ini Anda diajak
untuk berjalan kaki di sepanjang kota tua Bern sambil bebelanja souvenir khas kota ini. Setelah itu Anda diantar menuju hotel untuk
beristirahat.
Akomodasi: Mercure Plaza Biel hotel atau setaraf

HARI 3 : BIEL – GENEVA – LAUSANNE – VEVEY – MONTREUX – MARTIGNY
FRI, 24 DEC 2021
Hari ini anda menuju Geneva yang terkenal dengan danau Geneva yang indah yang di tengahny terdapat air mancur Jet D’au,
berfoto di Flower Clock yang indah, serta melewati Red Cross Building dan Palais Des Nations. kemudian perjalanan menuju
Lausanne dengan melihat Charlie Chaplin Staue, Nestle Palais yang menjadikan icon kota ini, setelah itu menuju Montreux dan Anda
akan diajak untuk berfoto di depan Chillon Castle yang berada di pinggir danau yang menampilkan pemandangan yang
menakjubkan. Tak lupa berfoto di depan patung Freddie Mercury yang melegenda di kota ini.
Akomodasi: Hotel Vatel atau setaraf
Breakfast

HARI 4 : MARTIGNY – GSTAAD – TAESCH – ZERMATT – TAESCH – MARTIGNY
SAT, 25 DEC 2021
Pagi hari setelah makan pagi, menuju menuju ke Gstaad sebuah desa kecil yang masih tradisional typical Switzerland yang berada di
Kaki gunung, kemudian dilanjutkan ke Taesch station dan dengan menggunakan kereta menuju kota Zermatt. Di kota ini Anda
dapat berjalan santai sambil menikmati pemandangan alam yang sangat indah, Zermatt dikenal sebagai kota bebas polusi, Anda
dapat menghirup udara segar di kaki gunung matterhorn dan berjalan tanpa ada polusi. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju
hotel untuk beristirahat.
Breakfast

HARI 5 : MARTIGNY – BLAUSEE LAKE - SCHILTRON ( JAMES BOND 007 SHOOTING MOVIE) –
WILDERSWILL
SUN, 26 DEC 2021
Hari ini perjalanan menuju Blausee Lake yang meruapakan danau yang berada diantara pegunungan Alpen dengan pemandangan

yang sangat indah, kemudian dilanjutkan menuju Piz Gloria dan dengan menggunakan cable car menuju puncak Gunung Schilthorn
dimana tempat ini pernah menjadi salah satu lokasi shooting film James Bond 007. Setelah itu Anda diantar menuju hotel untuk
beristirahat.
Breakfast

HARI 6 : WILDERSWILL – LAKE BRIENZ (CRASH LANDING ON YOU SHOOTING MOVIE) – LUCERNE –
ZURICH
MON, 27 DEC 2021
Pagi hari Anda akan diantar kembali menuju Zurich, tapi Anda akan mampir mennuju salah satu tempat shooting film Korea Crash
Landing On You yang lagi hits yang berada di Lake Brienz, disini Anda dapat merasakan kesejukan udara segar sambil berfoto seperti
bintang film korea. Setalah itu Anda akan diajak untuk berbelanja souvenir khas swiss di kota Lucerne sebelum Anda diantar menuju
hotel di Zurich.

HARI 7 : ZURICH – JAKARTA
TUE, 28 DEC 2021
Hari ini tiba waktunya Anda akan diantar menuju bandara guna kembali ke Tanah Air
Breakfast

HARI 8 : TIBA DI JAKARTA
WED, 29 DEC 2021
Hari ini Anda tiba di Jakarta.
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BIAYA TOUR
DEPARTURE

ADULT

CHILD

CHILD

CHILD

SINGLE

TWIN SHARING

TWIN SHARING

EXTRA BED

NO BED

SUPPLEMENT

IDR 22.990

IDR 22.990

N/A

IDR 21.990

IDR 8.000

IDR 24.990

IDR 24.990

N/A

IDR 23.990

IDR 8.000

03 Nov 2021
(Turkish Airlines)

22 Dec 2021
(Singapore Airlines)

* Biaya tour per orang dalam ribuan rupiah (IDR) x1000

TRAVEL HIGHLIGHT
BERN – CAPITAL OF SWITZERLAND

WHATS INCLUDE
Tiket pesawat international pergi dan pulang.

GENEVA – FLOWER CLOCK

Akomodasi selama perjalanan tour berlangsung.

VEVEY– CHARLIE CHAPLIN STATUE

Airport taxes dan fuel surcharge.

MONTREUX – FREDY MERCURY STATUE

Asuransi perjalanan.

TRAIN EXPERIENCE TO ZERMATT

Makan Pagi

BLAUSEE LAKE
PIZ GLORIA - SCHILTHORN 007 (INCLUDE CABLE CAR)
BRIENZ LAKE – CRASH LANDING ON YOU SHOOTING
MOVIE

OTHER INFO
Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 15 orang dewasa / group.
Pendaftaran tour harus disertai dengan pembayaran uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (per orang) dan biaya aplikasi visanya
.
ATS berhak membatalkan pendaftaran peserta tour yang belum membayar biaya aplikasi visa dan uang muka atau belum melunasi biaya tour
sesuai batas waktu yang telah ditentukan ATS.
Uang muka pendaftaran peserta tour tidak dapat dikembalikan bila peserta tour melakukan pembatalan secara sepihak.
Peserta yang melakukan pembatalan dikenakan denda dengan ketentuan:
a.

Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 30 - 20 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 50% dari harga tour.

b.

Pembatalan yang dilakukan dalam waktu 19 - 10 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 80% dari harga tour.

c.

Pembatalan yang dilakukan dalam waktu kurang dari 10 hari sebelum keberangkatan, dikenakan denda sebesar 100% dari

harga tour.
Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan,
walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan.
Bila permohonan visa ditolak, sedangkan ticket pesawat sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan
sehubungan dengan batas waktu yang ditentukan perusahaan penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat dikembalikan
dan peserta tour tetap dikenakan denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi pihak terkait (Airlines, hotel dan Agen
tour diluar negeri)
Dalam hal terjadi keadaan force majeur/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam, dan lainlain, ATS berhak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta Tour, merubah rencana perjalanan, baik susunan maupun
jadwalnya, hal mana perubahan itu dilakukan demi kepentingan dan keamanan Peserta serta kelancaran perjalanan. Dalam hal ini

tidak ada pengembalian uang atas service yang tidak digunakan.
Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan Allianz (max usia 70 tahun), untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak
terduga yang mungkin terjadi selama perjalanan. Manfaat yang di jamin adalah : Kecelakaan Diri, Biaya Medis, Evakuasi Medis
Darurat / Repatriasi, Repatriasi Jenazah, Kunjung Kerabat, Penjagaan Anak, Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi, Penundaan
Penerbangan.
Note* : Syarat dan ketentuan sesuai dengan isi Polis Allianz Bundling Group ATS VACATIONS
Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Peserta Tour yang berusia diatas 70 tahunatau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau indera atau keterbatasan secara
mental, wajib didampingi oleh anggota keluarga atau saudara atau teman yang akan bertanggung jawab selama perjalanan tour.

Note: Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product ATS.

https://www.ats-vacations.com/
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