
   
 

   
 

 
 
ASIA-PACIFIC JEUNESSE TRAVEL TRIP 2023: ISTANBUL 
PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN 
Dokumen ini tidak terlepas dari JEUNESSE TRAVEL TRIP POLICY DOCUMENT. 
 
LOKASI & TANGGAL 
Instanbul, Turki 
Tanggal: Akan Diumumkan 
 
PERIODE KUALIFIKASI 
11:01 a.m. WIB 1 Sept. 2022 to 11:59 a.m. WIB 1 Feb. 2023 
 

 TANGGAL YANG HARUS DIINGAT* 
 
BATAS WAKTU RSVP: TBD 
Batas waktu RSVP adalah batas waktu tidak hanya untuk RSVP Anda, tetapi juga untuk setiap 
permintaan tamu atau permintaan transfer perjalanan. 
 
BATAS WAKTU PEMBATALAN: TBD 
Jika Anda membatalkan setelah tanggal ini atau RSVP yang Anda hadiri dan kemudian tidak hadir dalam 
perjalanan, Anda AKAN dikenakan biaya pembatalan sebagaimana tercantum dalam Dokumen 
Kebijakan Perjalanan Jeunesse. 
 
BATAS WAKTU PENGIRIMAN ANGKUTAN BANDARA: TBD 
 
BATAS WAKTU PENGIRIMAN VOUCHER PESAWAT: TBD 
 
*Silakan lihat Dokumen Kebijakan Jeunesse Travel untuk informasi lebih lanjut tentang tenggat waktu. 
 



   
 

   
 

 KUALIFIKASI & RSVP 
 
BAGAIMANA SAYA TAHU APAKAH SAYA MEMENUHI SYARAT UNTUK PERJALANAN JEUNESSE? 
Silakan lihat dokumen Cara Memenuhi Kualifikasi yang terdapat di JeunesseTravel.com untuk detail 
tentang cara memenuhi syarat. Dalam waktu sekitar 15 hari dari penutupan periode promosi, jika Anda 
memenuhi syarat, selain email yang memberi tahu Anda ke RSVP, Anda juga akan melihat RSVP button 
next to the trip in Reports/Distributor Reports/Asia-Pacific Jeunesse Travel Istanbul 2023. 
 
SETELAH SAYA DIBERI PEMBERITAHUAN BAHWA SAYA TELAH MENDAPATKAN PERJALANAN, 
BAGAIMANA SAYA RSVP? 
Setelah periode kualifikasi berakhir dan Anda telah dikonfirmasi sebagai kualifikasi, silakan klik RSVP 
button next to the trip in Reports/Distributor Reports/Asia-Pacific Jeunesse Travel Istanbul 2023, dan 
ikuti petunjuk dalam undangan email Anda untuk mendaftar melalui formulir RSVP online. Jika Anda 
belum menerima undangan email, harap hubungi melalui Incentives@JeunesseHQ.com. Kami meminta 
Anda untuk memberikan sebanyak mungkin jawaban atas pertanyaan pendaftaran. Ini akan membantu 
kami memberikan pengalaman yang luar biasa untuk Anda dan tamu Anda, jika Anda membawanya. 
 
APAKAH SAYA HARUS RSVP MELALUI SISTEM RSVP, ATAU APAKAH SAYA HANYA BISA MENGIRIM 
EMAIL? 
Kami ingin memastikan untuk memberikan pengalaman yang luar biasa dan mulus untuk Anda; oleh 
karena itu, kami meminta semua orang untuk RSVP melalui sistem RSVP, karena pertanyaannya khusus 
untuk Anda dan perjalanan Anda! Sistem RSVP juga mencakup kebijakan dan keringanan untuk Anda 
tinjau guna memastikan Anda mengetahui informasi penting yang perlu kami bagikan kepada Anda dan 
tamu Anda. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk RSVP melalui sistem RSVP. Kami tidak 
dapat menerima email sebagai bentuk RSVP. 
 
APA YANG TERJADI JIKA SAYA TIDAK BISA HADIR? 
Jika Anda tidak dapat hadir — meskipun kami sangat berharap Anda dapat hadir — Anda akan 
kehilangan perjalanan. Perjalanan tidak memiliki nilai tunai. 
 
Jika Anda memilih untuk mentransfer perjalanan ke Distributor Jeunesse lain, harap dicatat bahwa akan 
ada biaya sebesar $500 USD setelah transfer disetujui. Ini harus dibayar sebelum batas waktu RSVP, dan 
informasi juga harus diterima sebelum batas waktu RSVP. 
 
Silakan lihat Dokumen Kebijakan Jeunesse Travel untuk informasi tambahan mengenai transfer. 
 
APA YANG TERJADI JIKA SAYA MENGKONFIRMASI BAHWA SAYA DATANG DAN KEMUDIAN PERLU 
MEMBATALKAN? 
Jeunesse harus menerima pemberitahuan tentang pembatalan apa pun untuk Perjalanan Perjalanan 
Jeunesse Asia-Pasifik 2023: Istanbul pada tanggal yang tercantum di atas. Setiap penerima perjalanan 
yang membatalkan setelah tanggal ini akan dikenakan biaya pembatalan sebesar $2.000 USD per orang 
melalui pengurangan Wallet. Jika Wallet Anda tidak memiliki cukup dana untuk pemotongan penuh 
sekaligus, itu akan dikurangi dengan jumlah berapa pun yang tersedia sampai jumlah penuh telah 
dipotong. Jika Anda mengonfirmasi bahwa Anda hadir dan tidak hadir, proses yang sama berlaku. 
 
APA YANG TERJADI JIKA SAYA TIDAK MENGKONFIRMASI BAHWA SAYA DATANG, DAN SAYA TETAP 
DATANG? 



   
 

   
 

Kami ingin memberikan Anda service yang layak Anda dapatkan! Untuk itu, kami harus mengetahui 
terlebih dahulu bahwa Anda akan datang sehingga kami dapat mengatur akomodasi yang tepat untuk 
Anda. Sayangnya, kami tidak dapat menjamin transfer bandara, akomodasi, atau partisipasi bagi mereka 
yang memilih untuk hadir tanpa memberikan RSVP pada tanggal yang tercantum di atas. 
 
BAGAIMANA JIKA SAYA INGIN MEMBAWA TAMU TAMBAHAN, TAPI SAYA HANYA MEMENUHI SYARAT 
UNTUK PERJALANAN UNTUK SATU? 
Meskipun kami mendorong setiap anggota Jeunesse Family kami untuk bekerja bersama kami dalam 
Perjalanan Perjalanan Jeunesse kami, kami hanya dapat memberi Anda perjalanan tertentu yang Anda 
peroleh melalui promosi. Jika ruang tersedia, kami menyambut tamu tambahan dalam pedoman 
tertentu yang diuraikan dalam Jeunesse Travel Trip Policy Document kami yang ditemukan di 
JeunesseTravel.com. Jika Anda ingin membawa tamu tambahan dalam pedoman ini, beri tahu kami 
sebelum tenggat waktu yang tercantum di sini, dan sesuai dengan detail yang diuraikan dalam Dokumen 
Kebijakan. 
 

 RINCIAN PERJALANAN & PENERBANGAN 
 
APAKAH SAYA MEMBUTUHKAN PASPOR ATAU VISA? 
Adalah tanggung jawab Anda untuk menentukan apakah Anda memerlukan paspor atau visa atau tidak. 
Sangat disarankan agar Anda memeriksa dengan kedutaan lokal atau kedutaan tujuan perjalanan Anda 
untuk menentukan apakah paspor atau visa diperlukan dan apakah ada biaya yang terkait. Semua biaya 
menjadi tanggungan Distributor. 
 
Jika Anda perlu meminta surat visa, silakan kirim email kepada kami di Incentives@JeunesseHQ.com. 
 
APAKAH ADA VAKSINASI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGUNJUNGI TUJUAN INI? 
Anda bertanggung jawab untuk tetap mengetahui pedoman perjalanan saat ini, termasuk persyaratan 
vaksinasi apa pun yang mungkin timbul. Tenggat waktu kami untuk RSVP dan pembatalan berlaku 
terlepas dari perubahan apa pun dalam persyaratan vaksinasi sebelum atau setelah tanggal ini. 
 
APA YANG TERJADI JIKA SAYA TIDAK MENDAPATKAN DOKUMEN PERJALANAN YANG BENAR (SEPERTI 
VISA) ATAU TIDAK MEMILIKI DOKUMENTASI PASPOR YANG TEPAT DAN DITOLAK NAIK PENERBANGAN 
SAYA? 
Dokumen perjalanan yang benar adalah tanggung jawab Anda. Jika Anda tidak mendapatkan dokumen 
perjalanan yang sesuai dan ditolak naik pesawat dan tidak dapat menghadiri perjalanan, Anda akan 
kehilangan nilai perjalanan serta voucher tiket pesawat Anda, dan biaya pembatalan akan berlaku. 
 
BAGAIMANA PEMESANAN PENERBANGAN? 
Setelah Anda mengirimkan RSVP Anda melalui sistem pendaftaran online, Anda bertanggung jawab 
untuk memesan penerbangan Anda sendiri. Kami merekomendasikan pemesanan sedini mungkin untuk 
mendapatkan harga terbaik, jadi 
Anda akan memiliki lebih banyak untuk dibelanjakan pada suvenir! 
 
BANDARA MANA YANG HARUS SAYA GUNAKAN, DAN APA KODE BANDARANYA? 
Bandara Istanbul 
Kode Bandara: IST 
 



   
 

   
 

Jika Anda memilih untuk terbang ke bandara yang berbeda dari yang disebutkan di atas, transfer 
bandara akan menjadi tanggung jawab Anda. 
 
BAGAIMANA DAN KAPAN SAYA AKAN MENERIMA VOUCHER PERJALANAN UNTUK PENERBANGAN 
SAYA? 
Setelah Anda memesan penerbangan tetapi tidak lebih dari 14 hari kerja setelah penutupan perjalanan, 
harap unggah tanda terima, termasuk rencana perjalanan, di Joffice™ Anda di bagian “Members Only”, 
lalu “Unggah.” Harap diingat bahwa Anda HARUS check-in di Jeunesse Travel Hospitality Desk pada hari 
kedatangan utama perjalanan insentif agar voucher Anda dapat diproses. Penggantian biaya dapat 
memakan waktu hingga 30 hari setelah penutupan perjalanan dan hanya diberikan kepada Distributor 
yang menghadiri perjalanan. 
 
BERAPAKAH SAYA AKAN DIKEMBALIKAN UNTUK PENERBANGAN SAYA? 
Kami akan mengganti nilai nominal biaya penerbangan Anda, HINGGA (lihat contoh di bawah) nilai 
voucher tiket pesawat yang diperoleh. Jika Anda memilih untuk membeli tiket dengan harga lebih tinggi 
dari nilai voucher Anda, Anda akan bertanggung jawab atas selisihnya. 
 
Contoh: Voucher penerbangan yang Anda peroleh berlaku HINGGA $500 USD dan biaya penerbangan 
Anda $385 USD. Anda akan mendapatkan penggantian $385 USD. 
 
APAKAH TRANSPORTASI BANDARA DIBERIKAN? 
Transportasi darat untuk penerima perjalanan antara bandara utama yang disebutkan di atas dan hotel 
akan disediakan pulang pergi pada tanggal kedatangan dan keberangkatan utama. Jika informasi 
penerbangan yang akurat tidak disediakan, transport bandara tidak dapat dijamin. Jika Anda memilih 
untuk datang lebih awal atau menginap lebih lama, antar-jemput tidak akan disediakan. Kami harus 
menerima detail penerbangan selambat-lambatnya pada tanggal yang tercantum di atas. 
 
APA YANG TERJADI JIKA JEUNESSE MEMBATALKAN ATAU MENUNDA PERJALANAN KITA? 
Meskipun kami tidak pernah berharap untuk membatalkan atau menunda salah satu perjalanan kami, 
keadaan yang tidak terduga dapat muncul. Kami sangat menyarankan Anda membeli asuransi 
perjalanan untuk menutupi semua biaya yang mungkin Anda keluarkan terkait perjalanan, seperti 
penerbangan. Jeunesse tidak akan mengganti biaya out-of-pocket yang dikeluarkan Distributor untuk 
diri mereka sendiri atau tamu mereka jika perjalanan dibatalkan atau ditunda. 

 

 MAKANAN & AKOMODASI 
 
DIMANA SAYA AKAN TINGGAL? 
Pastikan untuk memeriksa JeunesseTravel.com dan awasi akun email Jeunesse Anda untuk informasi 
tentang pengaturan hotel Anda. Tapi, jangan ragu, kami akan memastikan Anda staying in style! 
 
APAKAH SEMUA MAKANAN SUDAH TERMASUK? 
Sarapan sudah termasuk di hotel setiap hari, jadi pastikan untuk tidak melewatkan jam makan 
terpenting hari itu! KEBANYAKAN makanan lain akan disertakan; namun, akan ada beberapa makanan 
saat Anda sendirian untuk menjelajahi kota dan makan di mana pun Anda mau, jadi kami sarankan Anda 
membawa bentuk pembayaran untuk makanan ini. 

 
 



   
 

   
 

 

 RENCANA PERJALANAN 
 
KAPAN SAYA TAHU APA YANG AKAN KITA LAKUKAN SELAMA MINGGU? 
Saat kami selesai merencanakan liburan Anda, pastikan untuk secara teratur memeriksa website yang 
berkaitan dengan perjalanan Anda untuk mengetahui rencana perjalanan lengkap. Kira-kira satu bulan 
sebelum perjalanan, Anda akan menerima email “Know Before You Go” dengan rincian spesifik yang 
berkaitan dengan perjalanan Anda, termasuk rencana perjalanan. 
 
SIAPA YANG SAYA TANYA JIKA SAYA MEMILIKI PERTANYAAN KETIKA SAYA TIBA? 
Seseorang yang ditugaskan ke grup kami akan berada di hospitality desk di hotel Anda untuk menjawab 
pertanyaan Anda. 
 
AKAN ADA PANDUAN YANG BERBICARA BAHASA SAYA? 
Kami akan memberikan panduan dalam bahasa berdasarkan kehadiran negara, tergantung 
ketersediaan. Kami juga akan memiliki banyak staf Jeunesse yang siap membantu Anda dengan 
pertanyaan Anda. 
 
APA YANG HARUS SAYA KEMASKAN, DAN APAKAH ADA KODE DRESS? 
Detail akan diberikan di email “Know Before You Go” sebelum perjalanan Anda. 
 
Pastikan untuk menggunakan JeunesseTravel.com sebagai sumber untuk perjalanan Anda. 
 
Pada tahun 2021, hampir 4.359 Distributor memenuhi syarat untuk perjalanan insentif. Ini adalah 
sekitar 4% dari semua Distributor yang mendapatkan setidaknya satu Poin Perjalanan. 
 


