SYARAT DAN KETENTUAN PEMBAYARAN :
1.Pembayaran minimal DP Rp. 9.500.000,-/Pax dibayarkan 2 bulan sebelum keberangkatan
dan sisa pelunasan maksimal setelah VISA selesai (ditambahkan Tipping Rp
50.000/hari/org). Uang muka pendaftaran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
2.Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sesuai jadwal dan
ketentuan dari pihak Kedutaan Russia.
3.H-45 peserta wajib menyetorkan biaya Additional untuk Invitation Letter dan Visa
sebesar 120USD/Org (bisa via transfer dengan kurs rupiah yang berlaku pada saat itu).
4.Pendaftaran tanpa disertai deposit bersifat tidak mengikat dan dapat dibatalkan
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada peserta.
5.Bagi pendaftar yang berusia di atas 60 tahun atau memliki keterbatasan fungsi anggota
tubuh atau indera atau keterbatasan secara mental, wajib didampingi oleh anggota
keluarga, teman atau yang akan bertanggung jawab selama perjalanan tour.
6.Perlu diingat bahwa biaya Tiket Pesawat hanya tercover sebesar Rp 8.000.000/org. Maka,
jika terjadi kenaikan tiket pesawat maka biaya tambahan akan ditanggung oleh peserta

PERSYARATAN VISA
Persyaratan Visa Russia :
1.Paspor asli yang masih berlaku minimal expired 6 bulan dari tanggal perjalanan (pastikan
passport sudah ditanda tangan & ditulis datanya)
2.Copy passport halaman depan dan halaman belakang (dikertas full ukuran A4
3.Copy KTP (dikertas ukuran A4)
4.Foto warna 3,5X4,5 (2 lembar) background putih. Pastikan foto yang dikirim tidak ada
bekas steples atau noda pulpen
5.Surat konfirmasi data setiap peserta yang ditanda tangani oleh peserta sesuai passport / KTP
Surat konfirmasi ditulis sebagai berikut :
1.
Nama sesuai passport
2.
Nomer paspor
3.
Alamat rumah (lengkap dengan kode pos
4.
Nomer Hp
5.
Data pekerjaan
a.Jika bukan ibu rumah tangga tulis ( nama kantor, alamat kantor, nomer telpon
kantor, jabatan )
b.jika ibu rumah tangga tulis ibu rumah tangga saja
6.Jika sudah pernah ke Russia sertakan copy visa Russia sebelumnya.
7.Tanda tangan peserta di Surat Konfirmasi data tsb.
Departure
26-6 Jan 2019
17-25 Mar 2019
14-23 Juli 2019

A. TS
IDR 20,500.000
IDR 20,500.000
IDR 20,500.000

SS
IDR 9,500.000
IDR 9,500.000
IDR 9,500.000

Tax
Included
Included
Included

