
 
 

 

CAIRO AQSO JORDAN  

10 DAY 
Day 01 : JAKARTA – CAIRO    26 Nov 2019  
Bandara Soekarno – Hatta 3 (tiga) jam sebelum keberangkatan untuk penerbangan dengan 
Pessawat Oman Air   menuju  Muscat by WY 850 14.55 -19.40  di lanjutkan Muscat  – Cairo  WY 
407 21.40 – 00.15   setibanya di Airport  di jemput perwakilan kami cairo , kemudian langsung 
menuju Hotel untuk check in  
 
Day 02 :  CAIRO – GIZA PYRAMIDS- EGYTIPAN MUSEUM – PARFUM FACTORY – CAIRO  27 Nov 

2019 

Makan pagi di Hotel transfer menuju  Giza Pyramids  menikmati makan siang di lanjutkan 

meseum Egptian , Pabrik Minyak wangi kemudian makan malam di local restaurant .  

 

 Day 03:  CAIRO – CAIRO TOMB & MOSQUE – KHAN KHALIL – DINNER CRUISE – CAIRO 

OVERNIGHT  28 Nov 2019 

Makan pagi di Hotel menuju Mohammad Ali Mosque di lanjutkan Makam Imam Syafie , Al 

Azhar Mosque  . makan siang di local restaurant  kemudian di lanjutkan Khan Khalil Bazar free 

time untuk shopping . makan malam dinner cruise .   

  

Day 04:  CAIRO – TOMB ON ROAD – SHARM SHEIKH OVERNIGHT  29 Nov 2019 

Makan pagi di hotel menuju Catharine , berhenti di Moses Spring . makan siang di local 

restaurany  kemudian menuju Maqom Nabi Harun & Maqom Nabi Saleh . Tiba di Sharm Sheikh  

untuk check in   

 
Day 05:  SHARM SHEIKH – TABA BORDERS  - JERUSALEM OVERNIGHT  30 Nov 2019 

Setelah makan pagi di Hotel Transfer menuju Taba Borders .  setibanya di Jerusalem  akan di 

Jemput guide kemudian bermalam di Jerusalem . Makan  Malalam di Hotel  

 

Day 06:  JERUSALEM – DOME OF THE ROCK AND ALQSO MOSQUE –BETLEHEM – JERUSALEM  

01 Dec  2019 

Setelah sarapan pagi di Hotel, melanjutkan tour Kota Yerusalem mengunjungi Dome of the 

Rock and Al-Aqsa Mosque, AlBuraq Mosque, lalu makan siang dan mengunjungi  Hebron: 

mengunjungi tempat kelahiran Sayedna Issa Alieh Essalam. Dilanjutkan dengan makan malam 

dan diantar ke hotel untuk Istirahat  ( Makan Pagi, Makan Siang & Makan Malam ) 

 

Day 07:  JERUSALEM – ALLENBY BRIDGE – NABI SHUAIB  – DEAD SEA - 7 SLEEPER CAVE – 

OVERNIGHT 

 2 Dec 2019 

Makan Pagi di Hotel kemudian menuju Allenby Bridge untuk menuju Jordan , bertemu dengan 

guide Jordan  mengunjungi Makam  Nabi Shuaib , Free Time di Laut Mati dan makan siang . di 

lanjutkan  7 Sleepers  kemudian menuju Amman untuk check in 

 

 

 Day 08: AMMAN – PETRA VISIT – AMMAN OVERNIGHT  03 Dec 2019 

Makan pagi di Hotel mengunjungi Petra ,  yakni situs paling terkenal di Yordania. Kota kuno ini 

adalah warisan bangsa nabatea yakni orang arab yang menetap di yordania lebih dari 2000 

tahun kemudian kembali ke amman .   

 

 

 

 



 
 

 

Day 09: AMMAN – AMMAN PANORAMIC – AMMAN MOSQUE – LUNCH – AIRPORT  04 Dec 

2019 

Makan pagi di Hotel kemudian menikmati Panorama Kota lama dan Kota baru Amman . di 

lanjutkan Blue & Husseini Mosque . makan siang di local restaurant . kemudian menuju airport 

dengan pesawat WY 414 18.25 -23.40 di lanjutkan Muscat  – Jakarta by WY 02.45 -13.30  

 
 
Day 10  : JAKARTA  05 Dec 2019    

Tiba di Jakarta dengan WY 02.45 -13.30  .Terimakasih atas keikutsertaan anda dalam memilih 

DREAM TOUR sebagai teman perjalananan anda. Sampai bertemu kembali di acara tour yang 

lain. 

 
 

*Program / Fasilitas / Harga Paket dapat berubah sewaktu-waktu dengan / tanpa mengurangi 

nilai ibadah 

 

 

MINIMAL 15  PAX  

Rp 32.000.000,-  

 

City  HOTEL / SIMILAR  NIGHT  

CAIRO  Parcelo Pyramids ( 4* )  03 Malam  

SHARM SHEIKH  Aurora Hotel ( 4*)  01 Malam  

JERUSALEM  Any Hotel 4* Available  02 Malam  

AMMAN  Harir Palace 4*  02 Malam  

 

Noted :  Harga Berlaku untuk 15 pax , Jika kurang harga akan menyesuaikan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Harga Package Termasuk  

 

Egypt Portion  

1. Meet & Assist untuk kedatangan dan keberangkatan  

2. Visa Mesir  

3. Indonesia Speaking Guide  

4. Ticket masuk Mumi  

5. 04 x Breakfast Hotel  

6. 01 Dinner local restaurant  + Dinner Cruise + 01 Dinner at Sharm Hotel Halal Food  

7. Satu mineral water untuk setiap orang  

8. Transports dengan Bus AC  

9. Akomodasi as Permention di atas 03 malam di Cairo dan 01 malam di sharm sheikh  

10. Ticket objek wisata termasuk Pyramids & Egyptian Museum  

11. Portage di Hotel  

 

Jerusalem Portion  

1. Meet & Assist untuk kedatangan dan keberangkatan  

2. Visa Jerusalem  

3. Tax dari Jerusalem ke Jordan  

4. Guide Bahasa Indonesia  

5. 02 Breakfast , 02 Dinner at Hotel , Halal Food  

6. 1 x makan siang di local restaurant  

7. 01 mineral water untuk setiap orang selama tour  

8. Akomodasi 02 malam di Jerusalem  

 

Jordan Portion  

1. Meet & Assist untuk kedatangan dan keberangkatan  

2. Guide bahasa Indonesia  

3. 02 Breakfast, 02 Dinner. Halal Food  

4. 03 Lunch di restaurant selama Tour  Halal Food  

5. Ticket Masuk Petra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PENDAFATARAN DAN PERSYARATAN 

 Paspor dengan masa berlaku tidak kurang dari 8 Bulan sebelum Jadwal Keberangkatan. 

 Pas Foto 4X6 Berwarna background Putih dengan focus wajah 80% sebanyak 2 (dua) lembar 

 F.C KTP & F.C Akte Lahir untuk Peserta Anak 

 F.C Kartu Keluarga dan F.C Buku Nikah bagi Suami Istri 

 Pendaftaran disertai dengan Deposit minimum IDR 20.000.000, dengan pelunasan biaya paket 

maksimal 2 (dua) minggu sebelum Jadwal Keberangkatan. 

 NOTE: Pembuatan Visa Aqsa, 30 Hari. 

 

PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN  

 Pendaftaran harus disertai dengan uang muka (DP) sebesar Rp 25.000.000/Orang (NON 
REFUNDABLE)  

 Pendaftaran yang dilakukan 30 hari sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan uang 
muka sebesar 50% dari total biaya tour atau Minimal Rp 5.000.000/Orang.  

 Pelunasan harus dilakukan selambatnya 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.  

 Apabila Visa ditolak oleh pihak kedutaan bersangkutan maka biaya pembuatan visa dan 
pembatalan tour tetap harus dibayarkan. 

 LG dan copy passport peserta tour harus dikirimkan Maksimal 3 hari setelah dilakukan 
pendaftaran.  

 Pendaftaran atau Pembatalan harus dilakukan melalui e-mail atau hardcopy.  

 Tiket pesawat udara tidak ada nilai refund.  

 Bagi peserta Tour (termasuk yang sakit, force majors, deportasi dan sebagainya) yang 
melakukan perubahan atau pembatalan sebagian dari acara yang telah ditentukan, maka tidak 
dapat menuntut pengembalian atau service yang belum/tidak digunakan. 

 

SYARAT DAN KONDISI TOUR HARGA TOUR  

 Biaya tour, airport Tax Internasional, Fuel Surcharge dan asuransi perjalanan pribadi dapat 
berubah sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan.  

 Pihak Travel berhak menagih selisih harga tour dll. ( jika terjadi perubahan nilai tukar valuta 
asing atau kenaikan tarif pesawat udara yang mempengaruhi harga tour). 

 Perubahan biaya tour ini berlaku pula bagi peserta tour yang telah melunasi biaya tour namun 
belum berangkat. 
 

TERM & CONDITION  

 Transportasi selama perjalanan  

 Guide berbahasa Indonesia  

 Tiket masuk tempat wisata sesuai program tour  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ACARA PERJALANAN  

 Travel agent berhak merubah tanggal / jadwal keberangkatan, memutar rute perjalanan 
sewaktu-waktu. Semua dilakukan semata mata demi kelancaran pelaksanaan tour.  

 Acara Tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai 
dengan peraturan pihak penerbangan dan tempat wisata setempat.  

 Dalam keadaan force majeur / terpaksa / tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, dll, 
rencana perjalanan dapat dirubah baik susunan maupun jadwalnya serta tanggal 
keberangkatan, hotel dan transportasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam hal ini 
tidak ada pengembalian uang atas service yang tidak digunakan.  
 

LAIN-LAIN  

Travel agent  tidak bertanggung jawab atas :  

 Kecelakaan, kehilangan koper dan keterlambatan tibanya koper oleh pihak maskapai 
penerbangan, hotel-hotel dan alat pengangkutan lainnya. Bilamana kehilangan koper terjadi 
di luar pihak-pihak diatas, maka standard penggantian atau kompensasi akan berdasarkan 
ketentuan maskapai penerbangan international yang dipergunakan.  

 Kehilangan barang, penahanan, titipan barang di airport maupun di Hotel.  

 Biaya yang bersangkutan dengan karantina, pemogokan, force major, typhoon, banjir, 
kerusuhan dan bencana alam lainnya.  

 Keterlambatan, gangguan dan kegagalan dari pihak transportasi sehingga tidak dapat 
berangkat / tiba di tempat tujuan pada hari atau waktu yang telah ditentukan.  

 Perhentian atau perubahan pada transit.  

 Dan sebab-sebab lainnya diluar kemampuan kami.  

 Peserta tour yang sedang hamil diharuskan membawa atau melampirkan surat keterangan 
dokter.  

 Tour Leader berhak meminta peserta tour keluar dari rombongan ( group ) apabila peserta 
tersebut mencoba membuat kerusuhan / pengacauan terhadap rombongan atau dianggap 
dapat merugikan negara yang di kunjungi. Dalam hal ini peserta tersebut harus mengatur 
perjalanan selanjutnya sendiri, dan tidak dapat menuntut pengembalian dalam bentuk apapun 
atas service yang belum atau tidak digunakan.  

 Validity passport Minimal 12  bulan dari tanggal kedatangan kembali ke tanah air. 
 

 

“DENGAN ANDA MEMBAYAR DEPOSIT BERARTI ANDA TELAH MEMAHAMI 

PERSYARATAN DAN KONDISI DARI PAKET TOUR TERSEBUT” 

 

 

 

 

 

 


