
  
 

7D JORDAN – AQSA (JERUSSALEM) 
Keberangkatan : 8 Okt / 17 Nov 2018  Harga Rp. 23.900.0000,-  

Keberangkatan : 22 Des 2018 harga Rp. 27.900.000,-  
 

HARI-1 : JAKARTA – MUSCAT - AMMAN, 
Berkumpul di terminal bandara Soekarno Hatta 3 Jam sebelum keberangkatan untuk memulai proses check in & bagasi. Dengan 
pesawat Oman Air  WY 850 take off menuju Oman pk.14.50 wib, tiba  di Airport International Muscat Oman pukul 19.50 ws, 
melanjutkan perjalanan menuju Jordan dengan WY 411 pkl 20.50 ws. Tiba  di Airport International Queen Allia Amman 
Jordan pkl 23.40 ws. Proses migrasi & bagasi, langsung diantar menuju hotel di Amman. 
 

HARI-2 : AMMAN - PETRA,  
Setelah sarapan menuju Petra Full day Tour, makan siang dan menuju Amman. Ziarah ke Gua Ashabul Khafi & maqam Nabi 
Syuaib. Makan malam dan bermalam di Amman. 
 

HARI-3 : AMMAN – JERICHO – JERUSSALEM,  
Setelah sarapan langsung menuju border perbatasan sebelumnya transit untuk menyimpan koper besar di toko souvenir. Proses 

imigrasi memasuki Israel. Dilanjutkan menuju kota tua Jericho, makan siang lalu menuju maqam Nabi Musa. Menuju Jerussalem 
ziarah ke komplek Masjdiil Aqso. Diantar ke hotel, istirahat check in hotel di Jerussalem.  
 

Hari-4 : JERUSSALEM – HEBRON – DEAD SEA,   
Sholat subuh & Ied Adha di Masjidil Aqso. Kembali ke hotel untuk sarapan dan melanjutkan perjalanan menuju Hebron 
berziarah ke masjid Al Khalil Ibrahimi dimana terdapat makam Nabi Ibrahin, Siti Sarah, Nabi Ishaq, Siti Rifqah & Insha Allah 
bila pintu Sinagog dibuka dapat berziarah ke makam Nabi Yaqub, Siti Leah, Nabi Yusuf. Kembali ke Jerusalem  
 

Hari-5 : JERUSSALEM – HAIFA - TIBERIAS,  
Setelah sarapan menuju Haifa melihat pemandangan laut dilanjutkan ke Tiberias, berlayar menggunakan perahu kayu 
berbendera Indonesia merah putih di Danau Gallilea. Makan siang kembali ke Jerussalem.  
 

Hari-6 : JERUSSALEM – AMMAN,  
Setelah sarapan menuju Mt. Olive (Bukit Zaitun), ziarah ke maqam Salman Al Farizi & Rabial Addawiya. Langsung menuju 
border perbatasan. Proses imigrasi memasuki Jordan. Makan siang di Dead Sea. Mengambil koper besar kembali di toko souvenir 
sampai tiba waktunya menuju Airport International Queen Allia Amman. Dengan pesawat Oman Air WY 414 pkl 19.15 menuju 
Oman. TIba di Airport International Muscat Oman pkl 23.45. 
 

Hari-7 : MUSCAT-JAKARTA,  
Dengan WY 849 pkl 02.15 ws melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, insha Allah pkl 13.20 wib tiba di Bandara 
Internasional Soekarno Hatta Jakarta. 
 

HARGA :  
Harga adalah per peserta Dewasa atau Anak sekamar Berdua.  
Anak (2-8 Tahun) No Bed Diskon Rp. 1 Juta. Infant (0 – 23 Bulan) Rp. 8 Juta. 
 

BIAYA PERJALANAN TERMASUK  
Tiket PP ekonomi / Hotel *4/ Makan 3x sehari / Handling airport / Tour Leader 
 

BIAYA PERJALANAN TIDAK TERMASUK  
Asuransi,  Tipping USD 8/Hari/Peserta ,  Visa Israil & Jordan Rp 900.000,-/Peserta // Biaya pembuatan passport / Biaya 
kelebihan bagasi ( excess baggage) // Pengeluaran pribadi // Optional Tour (Tour Tambahan) 
 

PENDAFTARAN, dengan cara :  

 Menbayar Deposit sesuai Ketentuan 

 Mengisi Formulir Pendaftaran 

 Mengisi Formulir Visa  
 

PEMBAYARAN :   

 Membayar DP sebesar Rp. 5 juta per peserta pada saat pendaftaran maksimal 2 bulan sebelum keberangkatan (JIKA 
MASIH ADA SEAT) 

 Pembayaran ke 2 Rp. 10 Juta Maksimal 45 hari sebelum keberangkatan 

 Pelunasan Maksimal 1 Bulan sebelum keberangkatan 
 

KETENTUAN KHUSUS 
Pengurusan Visa Israel dilakukan 45 hari sebelum keberangkatan dengan mengisi seluruh kolom yang tersedia di form. 

Diterima atau tidaknya Izin masuk/Visa Israel sepenuhnya hak mutlak pemerintah 
Israel BUKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB TRAVEL  

 
NOTE : BATAS AKHIR PENDAFTARAN 2 BULAN SEBELUM KEBERANGKATAN JIKA MASIH ADA SEAT 

PROSES VISA ISRAIL PALING LAMBAT 45 HARI KERJA SEBELUM KEBERANGKATAN 
 

 

 

 

 



  
 
SYARAT & KONDISI :  

 Reservasi Booking dengan Uang Muka Minimum Rp. 5.000.000 /pax (NON REFUNDABLE).  

 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 AKAN DI CANCEL (FULL REFUND) 

 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 

 Tanggal Keberangkatan dapat berubah maju / mundur 2-3 hari dengan pemberitahuan terlebih dahulu.   

 Penyelenggara berhak memilih penerbangan dengan yang berstatus OK / CONFIRM. tidak ada keharusan hanya memakai satu 

maskapai penerbangan saja. 

 Apabila hotel penuh, penyelenggara berhak mengganti hotel / tempat akomodasi sejauh memenuhi standar yang telah dijanjikan, 

nama hotel yang digunakan baru diinformasikan setelah ada kontrak hotel. 

 Dalam teknis keberangkatan, selain dikelola secara mandiri. Penyelenggara juga berhak ikut  konsorsium (beberapa 

penyelenggara membuat satu paket perjalanan). dengan demikian peserta terikat juga dengan peraturan konsorsium. 

 Pelunasan paling lambat 1 bulan 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 dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan 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 perjalanan / penerbangan / harga dapat berubah sewaktu-waktu bila ada perubahan yang disebabkan delay 

penerbangan menyesuaikan kondisi di lapangan. 

 Disetujui tidaknya VISA Jama’ah seluruhnya adalah hak wewenang pihak KEDUTAAN, maka dari itu baik agen maupun travel 

tidak bertanggung terhadap VISA. 

 Apabila permohonan visa di tolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan 

sehubungan dengan tenggat waktu (time limit) yang ditentukan perusahaan penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat 

dikembalikan dan peserta tetap dikenakan denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi terkait pihak airlines, hotel 

dan agent diluar negeri. 

 Jika dalam keadaan force majure seperti karena Bencana Alam, Jama’ah yang meninggal sebelum pemberangkatan. Kerusuhan 

serta suasana mencekam baik di negara asal maupun dinegara tujuan, maka rencana perjalanan ( itenary ) bisa dirubah atau di 

rescdule, jika perubahan itu menimbulkan biaya tambahan, maka seluruh biaya tambahan ditanggung oleh Jamaah. 

 Dalam Force Majure ini pihak travel tidak bertanggung jawab dalam hal pengembalian biaya-biaya yang sudah dikeluarkan, 

khususnya untuk pengurusan VISA, TIKET serta Akomodasi dan lain-lainnya. 

 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 ATAU FASILITAS YANG TIDAK 

DIGUNAKAN ATAS PERMINTAAN CUSTOMER  

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

 

Persyaratan Visa Jordan, Mesir, dan Israel detailnya adalah sebagai berikut: 
1. Visa Jordan dan Israel, dibutuhkan manifest dalam format Excel (XLS) dengan detail informasi yang akan kami berikan 

kemudian. 

2. Semua document harus di-scan (bukan di foto dengan mobile phone). Kami tidak bertanggung jawab jika ada kesalahan 

data entry karena dokumen yang tidak jelas 

3. Sebelum aplikasi visa kami ajukan ke imigrasi Jordan dan Israel, kami akan melakukan proses verifikasi dokumen yang bisa 

membutuhkan waktu 1-3 hari kerja 

4. Proses Visa Jordan sekitar 15 hari kerja, dan dalam kondisi-kondisi tertentu bisa lebih lama bergantung dari pihak imigrasi 

Jordan 

5. Proses Visa Israel sekitar 45-60 hari kalendar, dan dalam kondisi-kondisi tertentu bisa lebih lama bergantung dari pihak 

imigrasi Israel 

6. Persetujuan dan penolakan visa sepenuhnya adalah kewenangan pihak imigrasi Jordan, Mesir, dan Israel 

7. Applicant bersedia memberikan informasi atau dokumen tambahan jika diminta oleh pihak imigrasi Jordan, Mesir, dan Israel 

8. eVisa dan group Visa akan dikirim via email untuk dicetak dan ditunjukkan ke petugas imigrasi di Jordan, Mesir, dan Israel 

 



  
 

Catatan: Jika visa Israel atau visa Mesir tidak disetujui oleh pihak Imigrasi Israel dan/atau pihak Imigrasi Mesir, atau jika pihak imigrasi 

Israel menolak masuk tamu ke dalam negara Israel, maka kondisi sebagai berikut akan berlaku : 

1. Jika tiket pesawat belum diterbitkan, maka pembatalan dimungkingkan dengan full refund dan penalty sebesar deposit 

yang sudah kami bayarkan ke airline serta deposit stake holder lainya ditambah biaya visa (USD200) 

2. Jika tiket pesawat sudah diterbitkan, maka pembatalan dimungkinkan dengan full refund dan penalty sebesar harga 

tiket yang sudah diterbitkan ditambah biaya visa (kami akan advice kemudian komponen harga tiketnya) 

3. Jika Visa Israel tidak disetujui dan tamu tetap ingin berangkat bersama rombongan (hanya rute Mesir dan Jordan), 

maka tidak ada pengurangan biaya paket plus tambahan biaya Land Arrangement selama di Mesir, di Jordan, dan 

international flight dari Cairo ke Amman. 

4. Jika tamu ditolak untuk masuk ke Israel oleh otoritas imigrasi Israel di perbatasan Egypt-Israel, maka kami akan 

membantu tamu untuk bisa meneruskan perjalanan sesuai paket tanpa Aqsa. Dalam kondisi seperti ini seluruh biaya Land 

Arrangement selama di Mesir, di Jordan, dan international flight dari Cario ke Amman akan dibebankan ke tamu yang 

bersangkutan. 

 

 


