
HARGA TERMASUK

HARGA TIDAK TERMASUK

PEMBATALAN dan BIAYA PEMBATALAN

PENDAFTARAN dan PEMBAYARAN

TANGGUNG JAWAB

GRATIS SOUVENIR RICH TOUR

1. R/T airlines ticket economy  class and airport tax jakarta
2. Souvenir RICH TOUR : Travel Bag, Kaos, Buku Pujian
3. Makan pagi di hotel 
4. Hotel Bintang 4  dengan kondisi 1 kamar 2 orang.
5. Travel Insurance Group
6. Visa Schengen

Proses pengurusan Visa Eropa adalah 45-60 hari kerja.
*Apabila ada tambahan dokumen pendukung yang 
dibutuhkan, akan diinfokan setelah pendaftaran

1. Apabila peserta sakit dan dapat melampirkan surat 
keterangan Rumah Sakit, maka diperbolehkan ganti nama 
paling lambat 2 bulan sebelum keberangkatan. Jika tidak 
ada surat keterangan dari Rumah Sakit, dianggap hangus.
2. Bagi peserta yang sakit dapat melakukan postpone atau 
penundaan keberangkatan maksimal 6 bulan. Postpone 
harus diinfokan paling lambat 2 bulan sebelum keberangka-
tan dan dikenakan biaya administrasi USD 150/orang.
3. Bagi peserta postpone, mengikuti harga dan currency 
yang berlaku pada saat keberangkatan.
4. Pembatalan dengan alasan apapun (termasuk apabila 
visa ditolak), tidak dapat melakukan refund, kecuali mening-
gal dunia (harus melampirkan surat kematian). Proses 
refund tergantung dari kebijakan airlines. Apabila ada charge 
akan ditagihkan ke peserta yang bersangkutan.
Biaya pembatalan sebagai berikut :
50 % dari harga tour (H–30)
60 % dari harga tour (H–20)
70 % dari harga tour (H–10)
100 % dari harga tour (H–07)
5. Pembatalan dari pihak RICH TOUR dengan alasan tidak 
mencapai jumlah peserta, maka biaya tour akan 
dikembalikan full. Proses refund 2 bulan.

*Peserta WAJIB datang ke kedutaan di Jakarta sesuai 
Jadwal yang tersedia (akan diinfokan menyusul)

RICH TOUR berusaha memberikan pelayanan terbaik dan 
bertanggung jawab selama perjalanan. Kami dan agen kami 
di luar negeri bertanggung jawab atas servis, transportasi 
dan hotel. Kami tidak bertanggung jawab atas kecelakaan, 
kehilangan barang / uang, penahanan / deportasi di 
bandara maupun di hotel serta gangguan keterlambatan
atau perubahan jadwal pesawat dan transportasi lainnya 
atau akibat dari pemogokan, force majeure, peraturan 
pemerintah dan lain-lain yang sifatnya di luar kekuasaan 
kami, termasuk biaya yang berhubungan dengan karantina. 
Jadwal perjalanan, acara tour, harga tour dan hotel dapat 
berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi tour demi kelancaran dan keamanan perjalanan tour.

1. Perlengkapan tour untuk luar Jakarta diserahkan di airport
Jakarta pada saat keberangkatan. Apabila perlengkapan
tour bagi peserta di luar Jakarta ingin dikirim, akan
dikenakan biaya pengiriman.

Dengan mendaftar di RICH TOUR (membayar uang
muka/deposit), maka peserta dianggap telah memahami 
dan menerima syarat dan kondisi di atas.

1. Pembuatan/ Perpanjangan Paspor
2. Pengeluaran Pribadi, Kelebihan bagasi, serta
Optional tour.
3. Tambahan asuransi USD 20 bagi peserta berusia
diatas 65 th
4. Tipping untuk Tour Leader, porter, driver, waitress
Euro 84
5. Single supplement USD 700 ( 1 kamar sendiri)
6. Akomodasi selama di Jakarta (bagi peserta dari
luar kota)
7. Jika peserta kurang dari 20 maka akan
dikenakan charge tambahan sebesar USD 100/org
8. High Season Surcharge USD 300 (Lebaran,
Liburan Anak Sekolah

1. Pendaftaran disertai uang muka Rp 10.000.000,- (Non 
Refundable) paling lambat 45 hari sebelum keberangkatan.
2. Pelunasan paling lambat 45 hari sebelum keberangkatan 
(Non Refundable). Bagi peserta yang tidak melakukan 
pelunasan hingga 45 hari sebelum keberangkatan, 
dianggap mengundurkan diri dan deposit hangus. Semua 
pembayaran dalam bentuk rupiah dan akan dikenakan kurs 
pada saat pelunasan. Kurs yang berlaku adalah kurs travel. 
Mohon konfirmasi kurs sebelum melakukan pembayaran.Info 
kurs dapat kami berikan pada hari kerja (Senin – Jumat).
Pembayaran melalui transfer melalui rekening :

Pembayaran melalui transfer harap memberi konfirmasi 
dengan mengirimkan bukti transfer atau mencantumkan 
berita acara. Hanya pembayaran yang melampirkan bukti 
transfer/mencantumkan berita acara yang akan diproses. 
Bukti transfer harap disimpan sebagai bukti pembayaran.

1. Paspor asli dengan masa berlaku min 6 bulan dan sudah 
ditandatangani oleh pemilik paspor (jika ada paspor lama,
mohon dilampirkan)
2. Pas foto berwarna, latar belakang putih, ukuran 3.5 x 4.5 
sebanyak 2 (dua) lembar, tidak boleh pakai kacamata, 
harus kelihatan telinga
3. Foto copy kartu keluarga
4. Foto copy akte nikah
5. Foto copy rekening tabungan 3 bulan terakhir (dilegalisir)
6. Surat referensi bank asli
7. Surat sponsor dari perusahaan
8. Sertifikat Vaksin 1,2 dan booster
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021 63857123 / / 6319577 
YOUR PHONE:

WWW.RICHTOURZIARAH.COM

RICH TOUR
Jl. Balikpapan Raya 2FG, Jakarta Pusat 10130

HOTLINE
(021) 638-57123, 631-9577

WhatsApp
0816-1618-533 / 0858-8338-4883

Instagram    :  Richtourziarah
Facebook     :   Rich Tour Ziarah

HANYA MELAYANI TRANSFER KE :
BCA IDR Cab Suryopranoto 
a.n T Indra Wijaya 
No Rek 2611 8711 81 

BCA DOLLAR
a.n T Indra Wijaya 
No Rek 261701789
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 HARI 02: LISBON – FATIMA
Tiba di kota Lisbon, menuju Fatima 
tempat dimana Bunda Maria pernah 
menampakan diri pada tahun 1917 
selama 6 kali berturut – turut sejak 
bulan Mei sampai dengan Oktober. 
(L,D)

HARI 03: FATIMA
Santap pagi di hotel, kemudian mem-
ulai perjalanan ziarah menuju Bukit 
Vilinho, mengunjungi rumah Lucia, 
makam Beata Yacinta, Beato Fransis-
co dan Suster Lucia dan Basilica 
Fatima. Malam hari mengikuti doa 
rosario disusul prosesi lilin. (B,L,D)

HARI 01: JAKARTA – LISBON
Berkumpul di bandara Soekarno Hatta 
untuk memulai tour ziarah kita menuju 
Lisbon, Portugal.

HARI 04: FATIMA – SALAMANCA – 
BURGOS
Kita tinggalkan kota Fatima untuk 
menuju Burgos, namun sebelumnya 
kita akan singgah di Salamanca untuk 
melihat katedral kembar yang 

HARI 07: LOURDES – NICE

Setelah misa pagi di kapel, menuju 
kota Nice yang terletak di pinggir 
pantai Riviera, pantai dengan peman-
dangan laut biru yang begitu indah. 
Bermalam di Nice. (B,L,D) 

HARI 11: ROMA – AIRPORT

HARI 12 : JAKARTA
Tiba di tanah air. Terima kasih atas 
partisipasi Anda bersama Rich Tour. 
Semoga ziarah kali ini bermakna bagi 
Anda dan seluruh keluarga. Tuhan 
memberkati. Amin.

Pagi ini kita akan mengujungi St Petrus 
Basilica dimana terdapat makam 
St.Petrus dan Paul Johanes Paulus II 
dan La Pieta. Kemudian acara bebas 
sampai pada waktunya untuk bersiap 
menuju bandara untuk terbang kem-
bali ke Jakarta. (B,L,D)

HARI 08: NICE – MONACO – PISA
Kita tinggalkan kota Nice menuju 
Monaco melewati Istana Grimaldi, 
dan sirkuit balap mobil F-1. Perjalanan 
dilanjutkan ke kota Pisa, Melihat 
menara miring (Leaning Tower Pisa) 
bermalam di Pisa. (B,L,D)

HARI 09: PISA – ASISI
Perjalanan dilanjutkan menuju kota 
Assisi untuk berziarah ke Gereja St. 
Fransiscus Assisi tempat kelahiran St. 
Fransiskus Assisi, pendiri Ordo OFM 
(Ordo Fratrum Minorum) serta 
sebagai santo Pelindung Italia. (B,L,D)

HARI 10: ASISI - ROMA
Hari ini kita akan menuju kota Roma. 
kita akan mengawali ziarah kita 
dengan mengunjungi Basilica St 
Petrus di vatican. Kemudian diajak 
untuk tour mengunjungi Colloseum 
serta kolam air mancur terindah di 
kota Roma, Trevi Fountain. (B, L, D) 

HARI 05 : BURGOS – LOURDES
Selepas makan pagi, perjalanan akan 
kita dilanjutkan menuju Lourdes. Kota 
tempat Bunda Maria menampakkan 
diri kepada St. Bernadette hinga 18 
kali. Tiba di Lourdes, anda bisa mengi-
kuti prosesi lilin lalu berdoa secara 
pribadi di Grotto. Bermalam di 
Lourdes. (B,L,D)

terkenal yaitu Cathedral Vieja & 
Nueva. Menuju Burgos untuk berma-
lam. (B,L,D)

HARI 06: LOURDES
Pagi hari kita akan awali dengan 
Mandi Air Suci Lourdes (jika sudah 
diizinkan). Setelah makan siang kita 
akan menyambut berkat melalui 
Jalan Salib ke Puncak Kalvari Lourdes 
dilanjutkan dengan Misa. Sore hari 
Anda bisa berbelanja berbagai 
macam cendera mata khas Lourdes 
sampai malam hari kita akan mengi-
kuti Prosesi Lilin di Grotto bersama 
dengan peziarah di seluruh dunia. 
(B,L,D)

KEBERANGKATAN 2023 : 18/19 APRIL, 24/25 JUNI, 10/24 OCTOBER, 23 DECEMBER


