
                                              

16Hari UMRAH + WEST EUROPE Th. 2019 (1440 H) 
Keberangkatan : 8* 19*, 26* Juni, 3* Juli,  4, 18 Sep, 10, 24 Oct, 6, 30 Nov, 4,11, 18*, 21* Dec 2019 

 

 HARGA / BIAYA PER JAMAAH :  
HOTEL Quad (Ber-4) Triple (Ber-3) Double (Ber2) 

DE 

LUXE 

 

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

Makkah   : Olayan Ajyad / Setaraf 3* (±350 m) 

 

USD 3.750* 
(Rp. 53.625.000) 

 

USD 3.850* 
(Rp. 55.055.000) 

USD 3.950 

Rp. 56.485.000 

EXLU

SIVE 

 

 

Madinah : Royal Makarem  / Setaraf 4*   (± 200 m) 

Makkah   : Ajyad Makarem / Elaf Masher / Stf 4* (±200 m)  

 

USD 3.850* 
(Rp. 55.055.000) 

 

USD 3.950* 
(Rp. 56.485.000) 

 

 

USD 4.100* 
(Rp. 58.220.000) 

 

VIP 

 

 

Madinah : Royal In  / Setaraf 4*   (± 200 m) 

Makkah   : Zam2 Tower / Sofwah Orchid / Setrf 5*  

 

USD 4.150* 
(Rp. 59.345.000) 

 

 

USD 4.250* 
(Rp. 60.775.000) 

 

 

 USD 4.450* 
(Rp. 63.190.000) 

 

VVIP 

 

 

Madinah : Hilton / Setaraf 5*   (± 50 m) 

Makkah   : Intercontinental Dar Tauhid/ Setaraf 5*  

 

USD 5.350* 
(Rp. 76.505.000) 

 

 

USD 5.550* 
(Rp. 79.365.000) 

 

 

USD 5.800* 
(Rp. 82.940.000) 

 

(Harga dalam Rupiah Jika 1 USD = IDR 14.300) 
Sesuai dengan peraturan Pemerintah RI, Seluruh Transaksi di dalam wilayah Negara Indonesia per 1 JULI 2015 di wajibkan 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 PEMBAYARAN. 

 

Harga sudah termasuk :  

 Tiket Pesawat PP EKONOMI KLAS menggunakan EMIRATES / ETIHAD / SAUDIA AIRLINES / SETARAF 

 Penginapan di Saudia sesuai pilihan  

 Penginapan di Eropa hotel 3*/4*  Sekamar ber -2 (Tidak Tersedia Extra-Bed)  

 Makan-Minum selama di Tanah Suci (Sehari 3X) 

 Makan Pagi di Hotel, Makan Siang dan Malam Halal Food Selama di EROPA (Beberapa tersedia dalam bentuk Meals Box) 

 Transportasi untuk Umrah & Ziarah dengan bus A/C  

 Muttawif /fah berpengalaman  yang akan membimbing Ibadah selama di Tanah Suci 

 Zam – zam @5 Liter, 1 X Manasik Buku Doa & 1 X Manasik, Tour Leader Pendamping dari Jakarta minimal 20 Jamaah 
Harga Tidak Termasuk : 

 Visa Umroh + Visa shengen, Asuransi, Airport Handling, Perlengkapan Rp.4.500.000,- 
(belum termasuk biaya pengiriman) 

 Pembuatan Surat Mahram Rp.350.000 (bagi wanita tanpa Muhrim umur dibawah 45 tahun) 

 Tambah nama jika passport kurang dari 2 suku kata Rp. 350.000 

 Pembuatan Pasport, Suntik Magnihitis 

 Optinal Tour, Porter & Biaya Pribadi lain (Laundry, Telp. Dll) 

 Visa Progresif (SAR 2,000) untuk umroh kedua dan seterusnya di tahun hijriyah yang sama atau tahun sebelumnya 
menyesuaikan kebijakan pemerintah KERAJAAN SAUDI ARABIA 

 High Season School Holiday Surcharge USD 300 per jamaah keberangkatan tgl 8, 19, 26 Juni & 3 Juli 2019 

 High Season End Year Surcharge USD 900 per jamaah keberangkatan tgl 18, 21 Desember 2019 

 Tipping selama di EROPA USD 8 / PAX/ HARI 

 Tipping Porter di Hotel dan Airport selama di Eropa 
 

Persyaratan Pendaftaran :  

 Mengisi Formulis pendaftaran + Scan Warna KTP atau PASPORT    

 Membayar Deposit untuk Blok Seat Tiket Rp. 15 Juta Per Jamaah 

 Pembayaran ke-2 Rp. 15 Juta per jamaah maksimal 45 Hari sebelum keberangkatan 

 Pelunasan maksimal 1 Bulan sebelum keberangkatan + Foto copi 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) bagi 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 (Tampak  paras wajah 80 % - Wanita Berhijab)  

               Ukuran 4 x 6 = 6 Lembar  dan ukuran 3 X 4 = 4 Lembar (Tulis Nama pada setiap lembarnya) 
 

KETERANGAN: 

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

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

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



                                              

RENCANA PERJALANAN 16 HARI UMRAH + WEST EUROPE 

HARI PERJALANAN 

1 
JAKARTA - 

MILAN  
Persiapan penerbangan menuju Milan.  Berkumpul 3 jam sebelum berangkat di terminal  Soekarno Hatta Jakarta..   

2 
MILAN - 

ENGELBERG 

Pagi hari tiba di Milan mengunjungi San Siero Stadium (Photo Stop), Duomo Milan yang terkenal serta berkesempatan 
untuk singgah di Galleria Vittorio Emanuel II, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Engelberg untuk Check in hotel dan 
Istirahat. Shalat jama’ Dzuhur Ashar akan kita dirikan di Islamic Center Milan. 

3 

ENGELBERG  – 
MT. TITLIS – 
LUZERN – 
COOLMAR 

Setelah sarapan pagi di hotel, peserta akan di antar menuju Engelberg untuk  menuju hamparan Salju Abadi di puncak 

Mount Titilis diatas ketinggian 3020 meter dengan menggunakan Cable Car . Free time enikmati pemandangan salju 

abadi sepanjang tahun. Selanjutnya dengan cable car kita kembali menuju Engelberg dilanjutkan menuju Kota Luzerne 

mengunjungi Chapel Bridge, Old Town & Lucerne Lake dan berburu jam mewah di toko Bucherer. Selanjutnya melanjutkan 

perjalanan menuju Coolmar, menuju hotel  untuk check in dan istirahat. Shalat jama’ Dzuhur Ashar akan kita dirikan di Masjid 

Ebikon Luzer.  

4 
COOLMAR -

PARIS –  

Setelah makan pagi dan check-out hotel, Perjalanan hari ini akan dilanjutkan menuju kota mode, Paris. Setibanya di Paris 
tour city tour kota Paris dengan mengunjungi Arch the Trium, Champ Elysee, dan Palace De La Concorde. Shalat jama’ 
Dzuhur Ashar di Masjid Grand Mosque Paris. Setelah itu makan malam dan diantar menuju hotel untuk check in dan 
beristirahat. 

5 
PARIS - 
BRUSSEL 

Setelah sarapan pagi di hotel, peserta akan diajak city tour Paris yang diawali dengan mengunjungi Icon kota Paris yaitu 
Eiffel Tower. Setelah puas di Effel Tower,  dilanjutkan mengunjungi Notre Dam dan photo stop di Museum Louvre. Tidak 
lupa diantar ke Benlux Factory Outlet  dan Gallery Lafayette yang terkenal dengan harga murah barang barang branded 
murah. Shalat jama’ Dzuhur Ashar di Masjid Grand Mosque Paris. Perjalanan dilanjutkan menuju Brussel untuk Check in 
dan Istirahat. 

6 
BRUSSEL – 

AMSTERDAM 

Setelah sarapan pagi di hotel, peserta akan diajak city tour Brussel diajak mengunjungi Atomium, pusat kota Grand 
Palace yang terkenal dengan  Manekin Piss nya, Chocolate Manekin piss dan berbelanja di toko souvenir. Shalat jama’ 
dzuhur ashar akandilakukan di Masjid Grand Mosque Brussel.  Perjalanan di lanjutkan menuju kota Amsterdam Belanda. 
Setibanya di Belanda mengunjungi Zaanse Schans / Kuekenhof (Tulip Season). Selanjutnya menuju hotel  untuk check in dan 
istirahat. 

7 
AMSTERDAM – 
ROERMOND - 

COLOGNE 

Setelah sarapan pagi di hotel, peserta diajak melakukan Amsterdam city tour dan berkunjung ke kota nelayan, Volendam 
untuk berfoto ria dengan pakaian tradisional Belanda. Mengunjungi Diamond Factory.  Setelah makan siang,  peserta 
diajak mengelilingin kota Amsterdam dengan naik Amsterdam Canal Cruise.  Shalat jama’ zuhur ashar akan kita lakukan 
di Masjid setempat. Selanjutnya menuju Roermond Factory Outlet. Check in Hotel dan Istirahat 

8 
COLOGNE – 
DUSELDOFT - 

MADINAH  

Setelah sarapan pagi di hotel, perjalanan dilanjutkan menuju kota Cologne dan menikmat suasana kota Cologne yang 
klasik. Makan siang dan sholat Jama’ dzuhur Ashar di Cologne Mosque. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Airport 
untuk menempuh penerbangan ke Jeddah dan istirahat di pesawat, Tiba di Jeddah dan perjalanan menuju Madinah. 

9 
 

MADINAH  

Setelah shalat Subuh dan sarapan Jamaah berkumpul di Lobby hotel Jamaah mempersiapkan diri menuju Raudhah dan 
ziarah ke Makam Rasulullah, Abu Bakar Asshidiq, Umar bin Khatab, Maqam Baqi. Memperbanyak Ibadah di Masjid 
An Nabawi. (Sholat jamaah, I’tikaf, Tilawah Al Qur’an, Zikir) 

10 MADINAH 
Setelah shalat Subuh dan sarapan Jamaah berkumpul di Lobby hotel untuk ziarah Masjid Quba, Masjid Qiblatin, Masjid 
Sab’ah, Jabal Uhud, Percetakan Al-Quran, Pusat/Kebun Kurma. 

11 
 

MADINAH - 
MEKKAH 

Sarapan  di hotel, Jamaah packing koper dan diletakkan didepan kamar hotel  pukul 10.00. setelah makan siang jamaah 
mempersiapkan diri menuju Mekkah untuk melakukan Umroh ke-1, Jamaah akan ber-Ihrom  dan mengambil Miqot di Masjid 
Bir ‘Ali lalu Thawaf, Sa’i dan diakhiri dengan gunting rambut/ Tahalul. 

12 MEKKAH Acara bebas,  memperbanyak ibadah di Masjid Al Haram. 

13 MEKKAH 

Sarapan di Hotel, Jamaah berkumpul di lobby hotel dan akan di antar ziarah di kota Makkah Antara lain :  Mengunjungi 
Jabal Nur, Jabal Tsur, Jabal Rahmah, Mudzalifah, Arafah, Mina, Mesjid Ji’ronah. Setelah itu Jamaah Melakukan  Umroh 
ke-2 , Jamaah akan ber-Ihrom dan mengambil miqot di Mesjid Ji’rona lalu Thawaf & Sai diakhiri dengan gunting 
rambut/Tahalul (memakai kain Ihram bagi laki-laki) 

14 MEKKAH Acara bebas,  memperbanyak ibadah di Masjid Al Haram. 

15 
MEKKAH-
JEDDAH  

Sholat Subuh berjamaah di masjidil Haram, Sarapan pagi di Hotel, Bersama sama melaksanakan Tawaf Wada, persiapan 
Check out dan perjalanan menuju Jeddah tiba di Jeddah City Tour Kota Jeddah, tempat yang pertama di Kunjungi adalah 
Balade, Melewati Masjid Qisas, Makam Ibunda Hawa, Laut Merah dan Masjid Terapung, diantar menuju Bandara check 
in tiket dan baggasi, melanjutkan penerbangan menuju Jakarta  

16 JAKARTA Tiba di Jakarta Insyaallah memdapatkan Umroh yang Mabrur /Mabruroh. Amin 
 

Note : Itinerary / Rencana Perjalanan masih bisa berubah menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan.   



                                              
SYARAT & KONDISI :  

 Reservasi Booking dengan Uang Muka Minimum Rp. 15.000.000 /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 

 Tidak tersedia EXTRA_BED atau Triple Room selama di Eropa. 1 Kamar Maksimal ber-2. Untuk Anak tanpa Bed selama di 

Eropa Diskon Rp. 1 Juta. 

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

 INFANT (BAYI) TANPA BED hanya membayar harga ticket Infant dan Visa ± Rp. 12.000.000 

 Jika jumlah peserta ganjil atau peserta menginginkan 1 kamar untuk 1 orang selama di Eropa maka akan dikenakan biaya 

tambahan single supplemen sebesar  Rp.7.000.000 

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

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 14 hari sebelum tanggal keberangkatan (low season), 21 hari sebelum tanggal keberangkatan 

(peak 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 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 

 Jadwal Tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa mengurangi isi dalam acara 

tour tersebut.  

 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. 

 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 

 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. 

 
 

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



                                              

PERSYARATAN VISA SHENGEN (TURIS) 
Persyaratan Dokumen  

1.    Paspor yang masa berlaku lebih dari 7 bulan dari tanggal kedatangan dan paspor lama sangat 

disarankanuntuk dilampirkan sebagai riwayat perjalanan ke luar negeri. 

2.   Pas foto berwarna terbaru ukuran 3,5 x 4,5 = 2 lembar, dengan latar belakang putih, dan hasil 

cetakan diatas kertas cetak foto, bermutu cetak baik dan jelas penampilannya muka di zoom 70%. 

3.   Surat sponsor berbahasa Inggris di atas kop surat perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja. 

Jika ada orang lain / anggota keluarga yang ikut bepergian maka di cantumkan nama dan status 

orang tersebut. 

     Jika jabatan General Manager, Direktur, Presiden Direktur, atau Komisaris harus disertakan 

       fotocopy NPWP dan SIUP. 

 Jika disponsori oleh anak maka lampirkan fotocopy akte kelahiran anak dan akte pernikahan   

orangtua yang dapat membuktikan hubungannya. 

 Jika disponsori oleh menantu maka lampirkan fotocopy akte pernikahan anak dan akte kelahiran anak 

yang dapat membuktikan hubungannya. 

 Jika status pensiun maka surat diketik diatas kertas putih polos ditanda tangani sendiri di atas 

materai Rp 6.000. 

4. Bukti keuangan 3 bulan terakhir berupa foto copy yang dilegalisir oleh petugas bank dengan di tanda tangani 

dan stempel pada rekening koran atau buku tabungan (dari halaman depan yang tercantum nama dan nomor 

rekening sampai dengan halaman terakhir transaksi) dengan saldo minimal Rp. 50 juta/orang. 

5. Fotocopy kartu keluarga dan fotocopy KTP yang masih berlaku. 

6. Jika nama yang tertera dipaspor beda maka lampirkan fotocopy surat ganti nama. 

7. Jika istri ikut bepergian, lampirkan fotocopy akte pernikahan dan kartu keluarga. 

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

o Fotocopy kartu pelajar 

o Fotocopy akte kelahiran 

o Fotocopy akte pernikahan orang tua 

9. Print out reservasi tiket, tidak boleh performa dan jelas dengan code booking reservasi tiket ( dari travel ) 

`    10. Konfirmasi hotel selama perjalanan di Eropa dari hotel langsung di atas kop surat, cap dan ttd ( dari travel ) 

11. Asuransi perjalanan yang berlaku selama masa tinggal di Eropa perjalanan dengan ditambahkan masa berlaku 

15 hari dari tanggal tiba di Jakarta. 

12. Formulir yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh pemohon. Untuk anak yang belum 

Mempunyai KTP, formulir ditanda tangani oleh kedua orang tuanya. 

 
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. 

 


