Harga Sudah Termasuk
Syarat dan ketentuan Haji
1. Pengurusan Visa Haji Plus (visa
1. Mengisi formulir pendaftaran
multiple / ziarah saksiyah/ ziarah
2. Surat Nikah Asli (untuk suami Istri)
Tijari)
3. Fotokopi KTP yang masih berlaku
2. Tiket Pesawat PP
4. Pasport Internasional ASLI & COPY
3. Makan 3x sehari menu Indonesia
(passport warna hijau) masa berlaku
minimal 8 bulan sebelum tanggal
4. Bimbingan Manasik Haji Plus
keberangkatan
5. Ziarah di Saudi Arabia dengan
5. Pasphoto 4x6 = 10
transportasi Bus Full AC
lembar, Background
6. Bagasi sesuai ketentuan penerbangan
Putih, fokus wajah
7. Muthawwif / Guide berpengalaman
80%. Wanita
dan terlatih
berkerudung.
8. Air Zam-zam @5 Liter
6. Membayar uang muka
Schedule Keberangkatan
Keberangkatan 2019 : (Insha Allah) 26 Juli & 02 Agustus 2019
Keberangkatan 2020 : (Insha Allah) 22 Juli 2020
Cara Pembayaran
DP (Untuk Visa)
: USD 4,800
Untuk proses stamp visa melalui konsul Arab Saudi di Indonesia Januari s/d 4 Mei
Pelunasan: Setelah stamp visa sampai Paling Lambat 2 bulan sebelum keberangkatan
Notes
Pembayaran selanjutnya bisa dilakukan dengan cara mengangsur langsung ke kantor kami atau via
tabungan RENCANA MANDIRI BANK MANDIRI atau BANK SYARIAH MANDIRI. Travel
Penyelenggara menagih pembayaran biaya proses ke jamaah sesuai dengan skedul pembayaran yg
ditetapkan di atas. Proses visa hanya dapat dilakukan jika pembayaran dp visa dilakukan full
sebesar $4,800.
Angsuran Tabungan adalah hak sepenuh Jamaah, travel TIDAK dapat mencairkan tanpa
persetujuan dan kuasa khusus
Keterangan
Harga tersebut untuk visa proses 6 bulan (pendaftaran s/d Jnuari 2019)
Upgrade $500 untuk proses visa 3 bulan (pendaftaran s/d April 2019)
Upgrade harga $1,000 untuk proses visa 1 bulan (pendaftaran s/d juni 2019)

KETENTUAN UMUM DAN TANGGUNG JAWAB














Pelaksana adalah Info Muslim Tour Management di bawah legalitas PT Tunas Armindo
Wisata Izin Umroh 087/2017 , Izin Haji Khusu 397/2016 .
Bila terjadi sesuatu diluar kemampuan kami, Travel berhak merubah tanggal
keberangkatan , hotel, transportasi, acara dan lain – lain tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu demi kelancaran acara tour.
Para Tour Operator tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan akibat bencana
alam (force majeure) serta hal-hal diluar kemampuan kami. 
Namun jika jamaah melakukan pembatalan sepihak saat visa masih diproses maka jamaah
dikenakan biaya $1.000 atau dialihkan ke peserta yg lain yang masih satu kartu keluarga.
Dan jika pembatalan dilakukan saat visa sudah stamp di paspor maka uang visa
dinyatakan hangus sebesar $ 4,800
Bila pada saat proses Visa ada anggota keluarga yg ikut mendaftar tidak keluar atau
ditolak visanya, pendaftar mengetahui itu dan tidak menuntut pengembalian uang bagi
anggota keluarga lain yg telah keluar visanya.
Jamaah menyadari jika proses haji Percepatan ini adalah paket daftar langsung berangkat
dimana paket program haji lain jamaah diharuskan menunggu selama 5 bahkan di atas 20
tahun untuk haji reguler. Artinya proses ini punya kelemahan kalau untuk booking tiket
pesawat mau pun hotel baru bisa dilakukan setelah
apply visa selesai di setujui kedutaan. Artinya kemungkinan terjadi perubahan
penerbangan mau pun hotel sangat besar, sehingga pihak travel perlu mengganti hotel dan
penerbangan yg setaraf jika fasilitas yg disebutkan di atas full.

(Force Majeure- Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat
dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan)

