
                                              

9 Hari UMRAH MAGHFIRAH RAMADHAN 1440 H 
Keberangkatan : 09 - 17 Mei 2019 

HARGA / BIAYA PER JAMAAH :  
Hotel Quard (Ber-4) Triple (Ber-3) Double (Ber-2) 

DE 

LUXE 

Madinah : Golden Hyat  / Setaraf  3*   (± 200 m) 

Makkah   : Olayan Ajyad / Firdaus Al Umroh / Setaraf 4* (±300 m) 
USD 1.750 USD 1.850 USD 1.950 

EXLU

SIVE 

Madinah : Royal In  / Ayam Provence / Setaraf 4*   (± 150 m) 

Makkah   : Ajyad Makarem / Elaf Masher / Setaraf 5* (±200 m) 
USD 1.900 USD 2.050 USD 2.200  

VIP 
Madinah : Royal In  / Ayam Provence / Setaraf 4*   (± 150 m) 

Makkah   : Zam2 Tower / Sofwah Orchid / Dar Al Gurfron / Setrf 5*  
USD 2.850 USD 3.100  USD 3.350 

 

Itenerary (Rencana Perjalanan) :  

Hari ke1(Kamis) :  Jakarta – Jeddah - Madinah 

Hari ke2 (Jum’at) : Madinah  

Hari ke3 (Sabtu) : Madinah 

Hari ke4 (Ahad) :  Madinah – Makkah 

Hari ke5 (Senin) : Makkah  

 

Hari ke6 (Selasa)  : Makkah  

Hari ke7 (Rabu)  : Makkah  

Hari ke8 (Kamis)  : Makkah – Jedah - Jakarta 

Hari ke9 (Jum’at) : Jakarta  
 

Harga sudah termasuk : 

✓ Tiket Pesawat by Saudia direct MADINAH 

✓ Visa Umrah  

✓ Penginapan di Saudia sesuai pilihan  

✓ Makan 3 X Sehari Prasmanan 

✓ Transportasi untuk Umrah bus A/C 

✓ Ziarah Madinah & Makkah 

✓ City Tour Jeddah  

✓ Muttawif /ffah  yang berpengalaman  

✓ 1 X Manasik + Buku Doa + Zam2 @5 Liter 

✓ Tour Leader Pendamping dari Jakarta 
 

 

Harga Tidak Termasuk : 

✓ Asuransi, Airport Handling + Perlengkapan Rp. 1.500.000,- (belum termasuk biaya pengiriman) 

✓ Pembuatan Surat Mahram Rp.350.000 ( bagi wanita kurang dari 45 tahun tanpa mahram)  

✓ Pembuatan Pasport, tambah nama di passport dan Suntik Magnihitis 

✓ Biaya Pribadi lain (Laundry, Telp. Dll) 

✓ Visa Progresif (SAR 2,000) untuk umroh kedua dan seterusnya di tahun hijriyah yang sama  

atau ditahun sebelumnya (sesuai dengan peraturan Kerajaan Saudia Airlines) 
 

Persyaratan Pendaftaran :  

✓ Mengisi Formulir Pendaftaran + Scan Warna KTP atau Pasport 

✓ Membayar Deposit untuk Blok Seat Tiket Rp. 5 Juta Per Jamaah 

✓ Pembayaran Ke-2 Rp.15 Juta maksimal 45 Hari sebelum keberangkatan 

✓ Pelunasan Maksimal 1 Bulan Sebelum keberangkatan +  Fotocopi Pasport  

✓ Menyerahkan Dokumen maksimal 2 minggu sebelum keberangkatan antara lain :  

1. Pasport asli minimal berlaku 7 bulan & nama tertulis minimal 2 suku kata   

2. Kartu  keluarga ASLI (telah di laminating) & kartu nikah (asli) yang berangkat suami istri 

3. Akte lahir ASLI bagi anak dibawah 17 Tahun dan bagi Jamaah Wanita tanpa Mahrom 

4. FOTOCOPY SEMUA DOKUMEN DIATAS MASING – MASING SEBANYAK 3 LEMBAR 

5. Buku kuning (suntik vaksin manginitis)  

6. Pas photo berwarna background putih (ampak  paras wajah 80%k wanita wajib berhijab) 

Ukuran 4 x 6 = 6 Lembar  dan ukuran 3 X 4 = 4 Lembar, mohon tulis nama di balik photo2 
KETERANGAN: 

❖ Seat terbatas hanya untuk 45 Seat setiap keberangkatan. 

❖ DISKON ANAK (2 – 6 TAHUN TANPA BED) : Quard Rp. 2 Juta, Triple Rp. 3 Juta, Double Rp. 4 Juta 

❖ INFANT (BAYI) TANPA BED hanya membayar harga ticket Infant dan Visa ± Rp. 6.000.000 

❖ Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai Kebijakan pemerintah Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia 

❖ Sesuai dengan peraturan Pemerintah RI, Seluruh Transaksi di dalam wilayah 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 

❖  Pembayaran  melalui transfer ke rekening atas nama  PT. VILLA SETYA WISATA  

Nomer rekening Bank BCA : 7180 – 223 988 & BANK Mandiri : 127 000 609 7289   



                                              

 

 

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, dan semua pembayaran 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 Jawab 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 dianggap telah memahami dan menerima kondisi diatas ** 


