


SURAT PERSETUJUAN JAMAAH UMRAH DAN HAJI  
PT. SAHID GEMA WISATA 

 
                    CS/FRM/003/REV/01 
 
 
Nama  : ____________________________________Bin / Binti : ___________________________________________ 

Tempat lahir : __________________________________Tanggal Lahir____________________________________________ 

No pasport : _________________________________________________________________________________________ 

Alamat  : _________________________________________________________________________________________ 

    ________________________ Telepon : _________________ Kode Pos  : _____________________________ 

Program  : ___________________________ Pekerjaan :___________________  Pendidikan : _____________________ 

Tlp/Fax Kantor : ___________________ /_____________________ Handphone :_____________________________________ 
 

Bersama ini saya mengetahui dan menyetujui ketentuan – ketentuan dibawah ini ; 
 

1. Calon jamaah wajib mengisi dan menandatangani Persetujuan.  

2. Membayar uang muka umrah sebesar 1.000 USD untuk mendapatkan perlengkapan.  

3. Membayar uang muka saat pendaftaran haji  sebesar 5.000 USD untuk mendapatkan nomor porsi. 

4. Surat Persetujuan ini sebagai Kuasa Kami ke PT. Sahid Gema Wisata Untuk Pengurusan Umrah dan Haji  

5. Pembayaran Paket Umrah dan Haji langsung cash ( tidak diwakilkan ) atau melalui transfer ke rekening PT. Sahid Gema Wisata 

5.1 Bank Mandiri 1.220.004.165.950 Cab. Mid Plaza 

5.2 Bank BRI Syariah 1.021.851.872 Cab. Abd. Muis 
5.3 Bank Syariah Mandiri 7.012.382.329 Cab. Palmerah 
5.4 Bank BNI Syariah 6.500.088.881 Cab. Fatmawati 
5.5 Bank CIMB Niaga Syariah 860.000.336.800 Cab. Menara Sudirman 

6. Pembayaran dengan Rupiah disesuaikan dengan kurs pada hari diterimannya Uang. 
7. Bukti pembayaran resmi adalah bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Sahid Gema Wisata Pusat Dengan berstempel dan 

tanda tangan bagian keuanggan/pengurus. 

8. Pembatalan Keberangkatan atau pengunduran diri dengan alasan apapun akan dipotong biaya sebagai berikut ; 

8.1 Setelah pengurusan visa dipotong 25 % dari harga paket. 
8.2 Setelah konfirmasi hotel dan penerbangan dipotong 50 % dari harga paket. 
8.3 Setelah pembelian tiket penerbangan dipotong 75 % dari harga paket. 
8.4 Satu minggu sebelum keberangkatan dipotong 100 % dari harga paket.  

9. Apabila didapati jamaah memisahkan diri dari group keberangkatannya atau program yang sudah di tetapkan dengan mempunyai 

tujuan menetap dan lainnya, maka PT Sahid Gema Wisata memberikan sanksi/denda sebesar 20.000 SAR (RP 80.000.000.).  

10. PT. Sahid Gema Wisata bertanggung jawab atas perjalanan dan keberangkatan jamaah sesuai paket yang dipilih,   apabila hotel 

yang telah dijanjikan karena sesuatu hal tidak bisa ditempati maka wajib memberikan hotel yang setaraf.  

11. PT. Sahid Gema Wisata Tidak bertanggung jawab atas ; 

11.1 Hal-hal yang terjadi di luar daripada yang dijamin asuransi. 
11.2 Musibah yang didapatkan atas khilaf dan inisiatif sendiri yang mengakibatkan jamaah dirugikan. 
11.3 Kecelakaan, kehilangan, penahanan, gangguan keterlambatan, pemogokan, force majure, kegagalan dari pesawat udara, 

bus atau alat angkutan lainnya dan tiba bukan pada waktu yang telah ditentukan. 
11.4 Kehilangan / Kerusakan barang yang diakibatkaan oleh kelalaian perusahaan penerbangan/ hotel. 
11.5 Jika terjadi tertundanya pesawat yang mengakibatkan adanya penyesuaian Biaya Hotel, Transportasi & Akomodasi yang 

mana tidak ditanggung pihak airline. 
11.6 Penyusaian Biaya karena perubahan program/rute/jadwal/akomodasi atas permintaan jamaah. 
11.7 Biaya berobat dari gangguan kesehatan/sakit yang memerlukan perawatan, kursi roda, pengobatan selama dalam 

perjalanan dan hal-hal perawatan yang diluar asuransi. 
12. Setiap gambar atau video jamaah yang terekam oleh team dokumentasi PT. Sahid Gema Wisata akan dipublikasikan di Web, 

Selebaran elektronik, dan Sosial Media. 

13. Bertanggungjawab atas sarana APS (Alat Penerima Suara) atau Receiver yang dipinjamkan PT. Sahid Gema Wisata dan 

mengembalikan saat tiba di Tanah Air. 

 
         
 

_________ ,________________________ 
         Mengetahui & Menyetujui 
 
             

 
           Materai 10000 

 
 

         
    (________________________) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav.86 Jakarta Pusat 

TELP. 021-5702270 
E-mail: sahidtour@yahoo.co.id 


