
                
 

 

 
 
 

Disediakan waktu & tempat untuk sholat Dhuhur Jama Ashar 

Makan Siang dan Malam  Halal Food / Muslim Fiendly bukan hanya No Pork No Lard  

HARI PROGRAM / JADWAL  PERJALANAN 

HARI 01 

 

PERSIAPAN – JAKARTA – SIDNEY (MOB)  

Persiapan penerbangan menuju Sidney.  Berkumpul 4 jam sebelum keberangkatan di terminal 3 

Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta. 

HARI 02 

 

SIDNEY (MOB, L/D) 

Tiba pagi hari di Sidney, peserta akan diajak ke Bondi Beach terlebih dulu. Selanjutnya kembali ke kota Sydney 

lewat The Rock dan photo stop di Harbour Bridge. Mengunjungi Botanical Garden, Madam McGuire 

Chair, Darling Harbour dan Hard Rock Café Sydney.  

Sholat Jama Dhuhur Ashar akan didirikan di Sidney CBD Mosque.   

Hotel : Travelodge Hotel atau setaraf 3* 

HARI 03 

 

SIDNEY (B/L/D) 

Setelah makan pagi di hotel, city tour kota Sydney diantaranya Queen Victoria Building, Paddington, 

dan China town. Photostop dan berbelanja di Paddy’s market. Setelah makan siang diajak berlayar 

dengan Captain Cook Cruise menikmati kota Sydney yang indah. Selanjutnya kita akan berfoto dan 

menikmati icon wisata kota Sydney yaitu Opera House.  

Sholat Jama Dhuhur Ashar akan didirikan di Al Azhar Mosque.  

Hotel : Travelodge Hotel atau setaraf 3* 

HARI 04 

SIDNEY – MELBOURNE (B/L/D) 

Setelah makan pagi dan check out hotel, peserta akan diantar ke airport untuk penerbangan domestik ke kota 

Melbourne. Setibanya di Airport peserta akan langsung di ajak City tour kota Melbourne yang disebut juga 

“Garden State” karena mempunyai banyak sekali taman, baik dalam kota maupun luar kota dibanding dengan 

kota-kota lain di Australia. Peserta akan diajak mengunjungi Fitzroy Garden dan Captain Cook’s Cottage. 

Selanjutnya menuju Phillip Island untuk menikmat Parade Penguin yang lucu dan menggemaskan. Menuju 

hotel untuk check in dan Istirahat.  

Sholat Jama Dhuhur Ashar akan didirikan di salah satu masjid dikota Melbourne.  

Hotel : Ibis Melbourne atau setaraf 3*  

HARI 05 

MELBOURNE (B/L/D) 

Setelah makan pagi, peserta akan diajak city tour kota Melbourne mengunjungi/melewai Parliament House 

dan Shrine of Remembrance, National Gallery Victoria, Federation Square. Kemudian berbelanja di Queen 

Victoria Market, Chemish Warehouse, Woolworth Supermaket dan South Wharf Factory Outlet.  

Sholat Jama Dhuhur Ashar akan didirikan di Islamic center of Victoria.   

Hotel : Ibis Melbourne atau setaraf 3*  

HARI 06 
MELBOURNE – JAKARTA (B/L/D) 

Setelah sarapan di hotel, peserta akan diantar menuju airport untuk kepulangan ke Jakarta.  

 

HARGA PER ORANG dalam IDR (BASE ON MINIMAL 20 PAX) 

Jadwal Tour  
Dewasa / Anak 

(Twin / Triple Share) 

Anak No Bed  

(Max. 08 Tahun) 

Infant  

(0 – 23 Bln) 

Single 

Suplement 
 

08, 18, 30 September 2019  

06, 16, 29 Oktober 2019  

07, 17, 25 November 2019 

03, 08, 12 Desember 2019 
 

Rp. 24.950.000,- Rp.  23.950.000,- Rp. 9.000.000,- Rp. 5.500.000,- 

 

17, 22, 25, 29 Desember 2019 

High Season End Year  
 

EARLY BIRD Booking 

UNTIL 31 AGUSTUS 2019 

Rp. 30.950.000,- 

EARLY BIRD Booking 

UNTIL 31 AGUSTUS 2019 

Rp. 29.950.000 

EARLY BIRD Booking 

UNTIL 31 AGUSTUS 2019 

Rp. 10.000.000 
Rp. 6.000.000,- 

Rp. 32.950.000,- Rp. 31.950.000 Rp. 12.000.000 Rp. 6.500.000,- 



                
Harga Termasuk :  Harga Tidak Termasuk :  

 Tiket pesawat PP BY QANTAS / GARUDA   

 Bagasi 30 Kg (Sesuai aturan Penerbangan) 

 Transportasi Bus Pariwisata AC  

 Akomodasi di hotel 3* sekamar berdua  (IBIS HOTEL / 

SETARAF) 

 Meals : MP (Makan Pagi), MS (Makan Siang), MM 

(Makan Malam), MOB (Meals On Board / Makan 

dan Minum di pesawat) beberapa meals tersedia 

dalam bentuk meals box) 

 Tour Leader dari Jakarta.  

 Visa & Asuransi Rp. 2.500.000 

 Tipping untuk Tour Leader, Lokal Guide, Driver 

Rp.105.000 /pax/hari = Rp. 630.000 

 Tip porter Airport dan porter Hotel selama di 

Eropa  

 Tour Tambahan (Optional Tour)  

 Makan /Minum di luar program 

 Pengeluaran Pribadi  

 Kelebihan Bagasi 

KONDISI :  

 Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka (Non-refundable deposit) Rp. 10.000.000 per peserta,  dan 

pembayaran uang muka hanya menjamin keikut-sertaan dalam paket tour pilihan Anda. 

 Bila ada pembatalan dari pihak peserta, maka uang muka tidak dapat dikembalikan dan akan dianggap hangus. 

 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 di CANCEL (FULL REFUND) 

 Single supplement adalah biaya untuk 1 orang yang menempati 1 kamar sendiri (Jenis kamar yang diberikan biasanya 

dengan 1 tempat tidur Single) 

 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 

 Jadwal perjalanan / penerbangan / harga dapat berubah sewaktu-waktu bila ada perubahan yang disebabkan delay 

penerbangan menyesuaikan kondisi di lapangan . 

 Pelunasan paling lambat 21 hari sebelum tanggal keberangkatan (Low season) dan 1 bulan sebelum keberangkatan 

(High Season) 

 Airport Tax Intl & Fuel surcharge, Biaya visa dan asuransi perjalanan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan.  

 Biaya Pembatalan / Pindah Tanggal / Ganti Paket 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 tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour 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 

 Jika permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan 

sehubungan dengan tenggat waktu 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 agen di luar negeri. Travel Agent berhak membatalkan secara sepihak apabila peserta belum melakukan 

pelunasan sesuai dengan waktu yang telah  ditentukan dan deposit akan dianggap hangus (Pelunasan tidak dapat 

menunggu kepastian visa terlebih dahulu).  

 Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, VILLA Tours & Travel berhak untuk menerbitkan tiket 

pesawat, kereta api dan transportasi lainnya, akomodasi, tiket masuk objek wisata tanpa melakukan konfirmasi lisan 

maupun tertulis kepada pendaftar yang telah melakukan deposit. 

 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 ATAS PERMINTAAN 

CUSTOMER 

 

** Dengan Peserta Membayar Deposit Tour Berarti Peserta dianggap telah memahami dan menerima kondisi diatas ** 

 

 



                

PERSYARATAN VISA AUSTRALIA (TURIS) 
 

1. Mengisi Formulir Form Aplikasi Visa seri 1419 : 

2. Paspor yang masih berlaku minimal 7 bulan 

3. Fotocopy paspor melampirkan semua halaman depan dan halaman belakang serta semua halaman yang ada stemple 

dan visanya 

4. 2 (dua) lembar pas foto berwarna latar belakang putih ukuran 4x6. 

5. Fotocopy KTP dan kartu keluarga. 

6. Fotocopy buku tabungan 3 bulan terakhir dengan saldo minimal Rp. 50 Juta (selama 3 bulan berturut-turut). 

7. Surat keterangan kerja / sponsor perusahaan untuk karyawan. 

8. Untuk usia 75 tahun keatas diperlukan : 

Surat keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh pihak kedutaan (hasil pemeriksaan akan dikirimkan oleh dokter dan 

ditunjukan ke kedutaan) dan pemohon yang bersangkutan memberikan bukti pembayaran dari hasil pemeriksaan 

tersebut. Untuk medical check up harus membawa surat pengantar dari kedutaan Australia. 

9. Jika anak ikut berpergian dan masih sekolah, maka lampirkan : 

Fotocopy kartu pelajar 

Surat keterangan sekolah asli 

Fotocopy akte kelahiran 

10. Membuat Jadwal Appointment (Appointment Visa Australia) 

 Catatan : 

1. Lamanya proses visa dihitung setelah semua persyaratan dokumen diterima lengkap. 

2. Tidak ada pengembalian biaya visa apabila ada pembatalan dari pihak pemohon atau visa ditolak kedutaan. 

3. Keberhasilan mendapatkan visa merupakan kewenangan dari pihak Kedutaan sepenuhnya. 

 

http://www.vfsglobal.com/Australia/Indonesia/English/schedule-an-appointment.html

