
 

 

 

 

 

JADWAL 
KEBERANGKATAN 

DEWASA 
(TWIN SHARE) 

SGL SUPP VISA 
HOTEL 

14 Maret 2019 Rp. 26.900.000 
$ 190 

(RP. 2.755.000) 
$ 100 

(RP. 1.450.000) 

Cairo: Barcello Hotel 4+*/ setaraf 
ST. Chaterine: Morgenland 3* atau 

setaraf 
Aqsa: Holy Land 4*/setaraf,  

Amman: Olive Tree Hotel 4*/setaraf 

(Harga dalam Rupiah Jika 1 Dollar = IDR 14.200) 
Sesuai dengan peraturan Pemerintah RI, Seluruh Transaksi di dalam wilayah Negara 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. 

 

HARGA TERMASUK HARGA TIDAK TERMASUK 

1. Tiket penerbangan PP 

2. Akomodasi di hotel. 

3. Transportasi sesuai dengan program 

4. Makanan Halal sesuai dengan program 

5. Guide berbahasa Indonesia 

6. Ticket masuk ke museum sesuai dengan program 

7. Fasilitas WIFI dalam bis  

8. Minum sehari 1 botol. 

1. Asuransi perjalanan 

2. Pengeluaran pribadi 

3. Biaya visa 3 negara + Tax Border $ 100  

4. Tips guide 7$/pax/day 
 

KETERANGAN:  

1. Harga sewaktu – waktu dapat berubah disesuaikan dengan tax airlines saat issued.  

2. Pengumpulan dokumen (scan / foto pasport dan pengisian data) paling lambat 5 Minggu sebelum 
keberangkatan beserta DP sebesar USD $500. 

3. Biaya tour wajib dilunasi 1 bulan / 30 hari sebelum keberangkatan.  

4. Passport yang digunakan harus berlaku minimal 6 bulan terhitung dari waktu keberangkatan. 

5. Bila terjadi sesuatu hal yang tidak terduga bagi calon peserta dan terpaksa membatalkan diri, maka akan 
dikenakan ketentuan pembatalan sebagai berikut. 

a) Pembatalan setelah pembayaran deposit. Maka deposit hangus.  

b) Pembatalan setelah pembuatan visa Deposit Hangus dan dikenakan tambahan biaya Visa. 

c) Pembatalan 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga paket 

d) Pembatalan setelah issued ticket maka dikenakan biaya 100% dari harga paket 

6. Diterima atau tidaknya ijin masuk visa israel sepenuhnya adalah hak mutlak pemerintah israel, bukan menjadi 
wewenang kami sebagai penyelenggara tour 

7. Pembatalan karena bencana alam “ Force Majuer” sesuai kebijakan pihak airlines, hotel dan agent di luar negeri 

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

9. Final Confirmation & Hal-hal yang harus diperhatikan, akan diberikan maksimal 3 hari sebelum keberangkatan. 

10. 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) 

11. Tidak ada pengembalian uang untuk paket perjalanan yang dibatalkan atau diubah atas permintaan customer 




