
1

ASIA-PASIFIK & AFRIKA
JEUNESSE TRAVEL TRIP 2022:  ISLANDIA

KEBIJAKAN & INFORMASI UMUM
Member diberikan kesempatan memperoleh perjalanan untuk satu orang, 
dengan kamar yang dihuni bersama satu penerima perjalanan lainnya yang 
berjenis kelamin sama, atau memperoleh perjalanan untuk dua orang dalam 
ruangan pribadi. Berbagai tingkatan voucher tiket pesawat juga ditawarkan 
dalam perjalanan, untuk pengalaman Jeunesse Travel yang tak terlupakan.

LOKASI PERJALANAN
Reykjavik, Islandia

TANGGAL PERJALANAN 
Tiba: 9 Juli 2022
Berangkat: 13 Juli 2022

PERIODE KUALIFIKASI
Dimulai: 11:01 a.m. WIB 1 Sep. 2021 
Berakhir: 11:59 a.m. WIB 1 Feb. 2022

PANDUAN KEHADIRAN PERJALANAN
Member yang memperoleh perjalanan dengan peringkat dibawah Diamond 
Director harus menghadiri Jeunesse Travel Trip untuk wilayah tempat bisnis 
terdaftar dan hanya dapat menghadiri satu Jeunesse Travel Trip dengan 
biaya yang ditanggung oleh Jeunesse, per promosi perjalanan. Penerima 
perjalanan yang mencapai peringkat Diamond Director atau diatasnya 
sebelum batas waktu kualifikasi perjalanan, dapat menghadiri satu Jeunesse 
Travel Trip di wilayah pilihan mereka dengan biaya yang ditanggung 
oleh Jeunesse, per promosi perjalanan. Peringkat tertinggi yang dicapai 
didefinisikan sebagai peringkat tertinggi yang pernah diperoleh. Penetapan 
peringkat sementara yang diperoleh melalui promosi dan program khusus 
bukanlah peringkat yang dicapai.

PERSYARATAN RSVP
Penerima perjalanan wajib melakukan RSVP perjalanan untuk wilayah 
tempat bisnis mereka terdaftar melalui sistem RSVP online di Joffice™ 
sebelum tanggal yang telah ditentukan; jika tidak, kami tidak dapat 
menjamin kuota perjalanan. Catatan: Jika Anda TIDAK MELAKUKAN 
RSVP dan hadir ditempat atau datang dengan tamu yang belum disetujui 
sebelumnya, kami mungkin tidak memiliki transportasi di bandara atau 
kamar hotel untuk mengakomodasi Anda.

PERJALANAN UDARA
Setelah RSVP telah dilakukan melalui sistem pendaftaran online, penerima 
perjalanan akan bertanggung jawab untuk memesan tiket pesawat masing-
masing. Kami akan melakukan penggantian voucher tiket pesawat hingga 
senilai tiket Anda, tetapi tidak melebihi nilai tiket pesawat yang Anda beli. 
Penggantian akan dilakukan 30 hari setelah perjalanan selesai dan setelah 

Anda mengunggah bukti pembelian tiket pesawat di kolom “Upload” di 
Joffice. Silahkan lihat FAQ di akhir dokumen ini untuk informasi lebih lanjut.
  
AKOMODASI
Akan disediakan akomodasi berupa standard guest room kepada setiap 
penerima perjalanan. Penerima perjalanan dari semua peringkat yang 
menerima “full trip untuk satu orang” akan menerima satu kasur di kamar 
yang dihuni dua orang dan dapat memilih penerima perjalanan lain yang 
diinginkan dalam satu kamar, jika KEDUA penerima perjalanan telah membuat 
request saat proses RSVP. Silahkan kirimkan email dengan permintaan Anda 
ke Incentives@JeunesseHQ.com dan kirimkan permintaan melalui RSVP 
online di Joffice. Jika tidak ada permintaan kamar yang dibuat, maka penerima 
perjalanan dari semua peringkat yang menerima “full trip untuk satu orang” 
akan dipasangkan dengan penerima perjalanan “full trip untuk satu orang” 
lainnya dengan jenis kelamin yang sama. Penerima perjalanan yang menerima 
“full trip untuk dua orang” akan menerima double occupancy room bersama 
dengan tamu pilihan, yang mungkin bukan Member Jeunesse. 

TRANSFER DAERAH BANDARA
Jika memungkinkan, transportasi darat akan disediakan antara bandara 
dan hotel pada hari kedatangan dan keberangkatan resmi. Siapapun yang 
tiba sebelum atau sesudah tanggal tersebut akan bertanggung jawab atas 
transportasi mereka sendiri. Harap diperhatikan bahwa kami tidak menjamin 
transportasi darat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat FAQ di Joffice atau 
kunjungi  JeunesseTravel.com. 

MAKANAN
Sebagian besar makanan disediakan. Silahkan lihat jadwal perjalanan untuk 
detailnya. Kami menyarankan Anda memiliki uang tunai untuk makanan 
yang tidak disediakan.

BIAYA TAK TERDUGA
Kami tidak menanggung biaya tak terduga.

KEGIATAN
Kami ingin Anda mengetahui destinasi menakjubkan; untuk itu, kami 
menyediakan beberapa kegiatan. Anda juga akan mendapatkan waktu 
pribadi untuk INDULGE. DISCOVER. EXPLORE.

PENGGANTIAN UANG TUNAI
Uang tunai sebagai pengganti kehadiran tidak diizinkan.

TRANSFER
Semua perjalanan dan voucher tiket pesawat yang diperoleh tidak dapat 
dipindahtangankan dan tidak memiliki nilai tunai.
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PELAPORAN PAJAK
Biaya perjalanan, makanan, hadiah, hadiah undian dan kegiatan 
akan dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak kepada otoritas 
pajak yang sesuai, jika diperlukan.

PEMBATALAN
Jeunesse harus menerima pemberitahuan pembatalan untuk 
Jeunesse Travel Trip Asia-Pasifi k & Afrika 2022 : Islandia 
sebelum 1 Juni 2022. Seluruh penerima perjalanan yang 
melakukan pembatalan setelah tanggal tersebut akan dikenakan 
denda pembatalan sebesar IDR 19.600.000 per orang melalui 
pengurangan Dompet. Dompet Anda harus memiliki dana yang 
cukup untuk pengurangan dana, dana akan dikurangi dengan 
jumlah berapapun yang tersedia hingga dapat dipotong secara 
penuh. Jika Anda mengkonfi rmasi bahwa Anda hadir dan tidak 
datang saat hari perjalanan, proses yang sama berlaku.

TANGGUNG JAWAB MEMBER
Member harus aktif dan bereputasi baik dengan perusahaan 
sejak tanggal kualifi kasi hingga tanggal perjalanan, untuk 
berpartisipasi dalam promosi. “Aktif” berarti Member telah 
mengumpulkan 60 PV selama bulan SmartDelivery. Jika Member 
tidak memenuhi kualifi kasi, perjalanan yang diperoleh dan 
voucher tiket pesawat akan hangus. Seluruh tiket tidak dapat 
dipindahtangankan dan tidak dapat dikembalikan. Seluruh 
kamar berdasarkan hunian ganda, dan penerima perjalanan 
dapat memilih orang lain yang mereka inginkan dengan 
memberi informasi kepada Jeunesse sebelum tenggat waktu di 
bagian “Akomodasi”. Penerima perjalanan bertanggung jawab 
untuk memastikan paspor mereka memiliki masa berakhir 
setidaknya 6 bulan setelah tanggal perjalanan, dan memiliki visa 

untuk memasuki negara, jika diperlukan. Keuntungan perjalanan 
akan dibatalkan jika terdapat pelanggaran Kebijakan & Prosedur 
bagian 6.

KEBIJAKAN TAMU
1) Penerima perjalanan “full trip untuk satu orang” atau “full trip 
untuk dua orang” diperbolehkan untuk membawa tamu dengan 
prioritas berikut, tergantung ketersediaan:
(a) Nilai total dari promosi perjalanan yang mereka peroleh
(b) Peringkat

2) Penerima perjalanan harus memberi tahu Jeunesse tentang
tamu pada atau sebelum 15 Maret 2022, melalui email ke
Incentives@JeunesseHQ.com dan melalui sistem RSVP online 
di Joffi  ce. Perwakilan Jeunesse akan menghubungi Anda dalam 
waktu 14 hari setelah permohonan diajukan, jika permohonan 
Anda disetujui.

3) Penerima perjalanan yang tamunya telah disetujui oleh 
Jeunesse bertanggung jawab  untuk memesan dan membayar 
tiket pesawat tamu. Akan ada biaya tambahan per tamu yang 
harus dibayarkan kepada Jeunesse, untuk akomodasi hotel, 
makanan, kegiatan yang telah direncanakan dan transportasi 
selama perjalanan.

4) Tamu selain Member Jeunesse diperbolehkan.

5) Tamu anak-anak diperbolehkan.

KEBIJAKAN INI DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN.

KEBIJAKAN & INFORMASI UMUM
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KUALIFIKASI & RSVP

LBAGAIMANA CARA MENGETAHUI APAKAH SAYA MEMENUHI 
KUALIFIKASI JEUNESSE TRAVEL TRIP 2022?
Silahkan lihat dokumen kebijakan di Jcloud™/[Indonesia]/
[Indonesian] untuk informasi cara memenuhi kualifi kasi. Sekitar 
10 hari setelah periode promosi ditutup, akan ada tombol RSVP 
disamping perjalanan di Reports/Distributor Reports/[Trip Name] 
jika Anda memenuhi kualifi kasi.

SETELAH SAYA DIBERIKAN INFORMASI BAHWA SAYA 
MEMENUHI KUALIFIKASI, BAGAIMANA CARA RSVP DAN 
PENDAFTARAN? 
Setelah periode kualifi kasi berakhir dan Anda memenuhi kualifi kasi, 
silahkan klik tombol RSVP disamping perjalanan di Reports/
Distributor Reports/[Trip Name] dan ikuti arahan dalam email 
undangan untuk mendaftar melalui formulir RSVP online. Jika Anda 
belum menerima email undangan, silahkan hubungi Incentives@
JeunesseHQ.com. Kami meminta Anda untuk mendapatkan 
jawaban sebanyak mungkin atas pertanyaan pendaftaran. Ini akan 
membantu kami memberi pengalaman yang luar biasa untuk Anda 
dan tamu Anda, jika Anda membawa tamu.

APAKAH SAYA HARUS MELAKUKAN RSVP MELALUI SISTEM 
ATAU BOLEHKAH SAYA LANGSUNG MENGIRIMKAN EMAIL?
Kami ingin Anda mendapatkan pengalaman yang luar biasa; karena 
itu, kami meminta semua orang untuk RSVP melalui sistem RSVP, 
karena pertanyaannya spesifi k untuk Anda dan perjalanan Anda! 
Sistem RSVP juga memiliki pernyataan untuk Anda tinjau, untuk 
memastikan bahwa Anda mengetahui informasi penting yang perlu 
kami bagikan kepada Anda dan tamu Anda.

KAPAN BATAS WAKTU SAYA UNTUK RSVP?  
15 Maret 2022

APA YANG TERJADI JIKA SAYA TIDAK BISA HADIR? 
Jika Anda tidak hadir — meskipun kami berharap Anda hadir— 
Anda akan kehilangan perjalanan. Perjalanan tidak dapat 
dipindahtangankan dan tidak memiliki nilai tunai.

BAGAIMANA JIKA SAYA MENGKONFIRMASI UNTUK HADIR 
LALU PERLU MELAKUKAN PEMBATALAN? 
Jeunesse harus menerima pemberitahuan pembatalan untuk 
Jeunesse Travel Trip Asia-Pasifi k & Afrika 2022 : Islandia sebelum 
1 Juni 2022. Seluruh penerima perjalanan yang melakukan 
pembatalan setelah tanggal tersebut akan dikenakan denda 
pembatalan sebesar IDR 19.600.000 per orang melalui 
pengurangan Dompet. Dompet Anda harus memiliki dana yang 
cukup untuk pengurangan dana, dana akan dikurangi dengan 
jumlah berapapun yang tersedia hingga dapat dipotong secara 
penuh. Jika Anda mengkonfi rmasi bahwa Anda hadir dan tidak 
datang saat hari perjalanan, proses yang sama berlaku.

BAGAIMANA JIKA SAYA TIDAK MELAKUKAN KONFIRMASI 
TETAPI TETAP HADIR? 
Kami ingin menyiapkan perjalanan Anda! Untuk itu, kami harus 
mengetahui kedatangan Anda terlebih dahulu agar kami dapat 
mengatur akomodasi sebaik mungkin untuk Anda. Sayangnya, 
kami tidak dapat menjamin transfer bandara dan akomodasi untuk 
mereka yang hadir tanpa RSVP di tanggal yang telah disebutkan.

BAGAIMANA JIKA SAYA INGIN MEMBAWA TAMU TAMBAHAN, 
TETAPI HANYA MENDAPATKAN PERJALANAN UNTUK SATU 
ORANG? 
Meskipun kami mendorong setiap anggota Keluarga Jeunesse 
untuk bergabung dengan kami di Perjalanan Jeunesse, kami 
hanya dapat memberi Anda perjalanan yang Anda peroleh melalui 

promosi. Jika ruang tersedia, kami menyambut tamu tambahan 
dalam pedoman tertentu yang diuraikan dalam dalam dokumen 
kebijakan kami dalam Jcloud/[Indonesia]/[Indonesian]. Jika Anda 
ingin membawa tamu tambahan dengan pedoman ini, harap beri 
tahu kami sebelum tenggat waktu yang telah tercantum, dan 
sesuai dengan detail yang diuraikan dalam dokumen kebijakan.

BATAS WAKTU:
RSVP: 15 Maret 2022
Permintaan Tamu: 15 Maret 2022
Pembatalan: 1 Juni 2022
Transportasi Bandara: 1 Juni 2022

RINCIAN PERJALANAN & 
PENERBANGAN
APAKAH SAYA MEMERLUKAN VISA ATAU PASPOR? 
Itu adalah tanggung jawab Anda dan sangat kami sarankan 
untuk memeriksa kedutaan atau kedutaan di negara tujuan untuk 
memastikan apakah Anda memerlukan visa dan apakah ada biaya 
tambahan lainnya. 

jika Anda memerlukan surat visa, silahkan kirimkan email ke 

Incentives@JeunesseHQ.com. 

APA YANG TERJADI JIKA SAYA TIDAK MEMILIKI DOKUMEN 
PERJALANAN YANG DIPERLUKAN (SEPERTI VISA) ATAU 
TIDAK MEMILIKI PASPOR DAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN 
PENERBANGAN?
Dokumen perjalanan adalah tanggung jawab Anda. Jika Anda 
tidak memproses dokumen perjalanan, tidak dapat melakukan 
penerbangan dan tidak dapat mengikuti perjalanan, Anda akan 
kehilangan perjalanan dan juga voucher tiket pesawat dan akan 
dikenakan biaya pembatalan.

BAGAIMANA MEMESAN PENERBANGAN? 
Saat Anda telah melakukan RSVP melalui sistem pendaftaran online, 
Anda bertanggung jawab untuk memesan penerbangan Anda. Kami 
sarankan untuk melakukan pemesanan secepat mungkin untuk 
mendapatkan tarif terbaik, sehingga Anda dapat menggunakan 
dana tersebut untuk souvenir!

BANDARA MANA YANG DIGUNAKAN DAN APA KODE 
BANDARANYA?
Bandara Kefl avík, dikenal sebagai Bandara Reykjavík–Kefl avík
Kode Bandara: KEF

BAGAIMANA DAN KAPAN SAYA MENERIMA VOUCHER TIKET 
PESAWAT? 
Setelah memesan tiket pesawat, silahkan unggah bukti pembelian 
di Joffi  ce dibawah “Member Only”, lalu unggah. Penggantian 
membutuhkan waktu hingga 30 hari setelah perjalanan dan hanya 
dapat diproses untuk Member yang menghadiri perjalanan.

BERAPA NILAI PENGGANTIAN TIKET PESAWAT SAYA? 
Kami akan mengganti nilai voucher tiket pesawat yang diperoleh. 
Penggantian akan diberikan 30 hari setelah penutupan perjalanan, 
setelah Anda mengunggah tanda terima ke bagian “Unggahan” di 
Joffi  ce.

Meskipun kami tahu kelas bisnis dapat menggoda, jika Anda memilih 
untuk membeli tiket dengan harga lebih tinggi dari nilai voucher 
Anda, Anda akan bertanggung jawab atas selisihnya.

JEUNESSE TRAVEL TRIP ASIA-PASIFIK & AFRIKA 2022 FAQ
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APAKAH DISEDIAKAN TRANSPORTASI DI BANDARA? 
Transportasi darat untuk penerima perjalanan antara bandara dan 
hotel akan disediakan pulang pergi pada tanggal kedatangan dan 
keberangkatan utama. Jika informasi penerbangan tidak tersedia, 
transfer 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 paling lambat 1 Juni 2022.

BAGAIMANA JIKA JEUNESSE MEMBATALKAN ATAU MENUNDA 
PERJALANAN?
Meskipun kami tidak pernah berharap untuk membatalkan atau 
menunda 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 pribadi yang dikeluarkan Distributor untuk 
diri mereka sendiri atau tamu mereka jika perjalanan dibatalkan atau 
ditunda.

AKOMODASI
DIMANA SAYA AKAN MENGINAP? 
Pastikan untuk memeriksa JeunesseTravel.com dan selalu periksa 
akun email Jeunesse Anda untuk informasi mengenai hotel. Tetapi,  
jangan ragu, kami akan memastikan Anda menginap di tempat 
terbaik.

APAKAH ADA PEMANDU YANG BERBICARA DALAM 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.

APAKAH MAKANAN SUDAH DISEDIAKAN?  
Sarapan sudah termasuk di hotel setiap hari, jadi pastikan untuk tidak 
melewatkan jam makan terpenting hari itu! Akan ada setidaknya satu 
makan siang dan satu makan malam di mana Anda akan sendirian 
menjelajahi kota dan makan di tempat yang Anda suka, jadi kami 
sarankan Anda membawa setidaknya IDR 1.400.000 untuk makanan 
ini.

RENCANA PERJALANAN
KAPAN SAYA TAHU APA YANG AKAN KITA LAKUKAN SELAMA 
SEMINGGU? 
Saat kami selesai merencanakan liburan Anda, pastikan untuk 
memeriksa website secara teratur berkaitan dengan rencana 
perjalanan Anda secara lengkap. Setelah tiba di hotel, Anda akan 
menerima beberapa barang menarik di hospitality desk, dimana 
perwakilan Jeunesse akan hadir.

KEPADA SIAPA SAYA BERTANYA JIKA SAYA MEMILIKI 
PERTANYAAN SAAT SAYA TIBA? 
Seseorang yang ditugaskan ke grup kami akan berada di 
hospitality desk hotel Anda untuk menjawab pertanyaan Anda.

APA YANG HARUS SAYA KEMAS, DAN APAKAH ADA DRESS 
CODE? 
Kami merekomendasikan pakaian kasual untuk sebagian besar 
perjalanan, karena Anda mungkin akan banyak berjalan. Untuk 
pertemuan pada pembukaan dan penutupan, harus mengenakan 

pakaian koktail.

ANDA MUNGKIN INGIN MEMBAWA: 
• Pakaian yang sesuai untuk suhu rata-rata antara 51-68° F
• Pakaian berlapis untuk siang dan malam yang lebih dingin
• Payung, jika hujan
• Sepatu yang nyaman digunakan (disarankan sol karet)

Saat mendekati jadwal perjalanan, pastikan untuk memeriksa 
JeunesseTravel.com untuk informasi terbaru mengenai pakaian 
yang harus dikenakan.

AGENDA
Rencana perjalanan lengkap akan segera diberikan.

HARI KE-1
Sepanjang Hari: Kedatangan yang tersebar
Transfer dari Bandara Reykjavík–Keflavík (KEF) ke hotel Anda akan 
diberikan oleh Jeunesse sambil menunggu informasi penerbangan 
dengan batas waktu.

Malam: Perayaan Sambutan

HARI KE-2
Pagi/Siang: Berbagai kegiatan atau waktu luang tergantung pada 
kelompok

HARI KE-3
Pagi/Siang: Berbagai kegiatan atau waktu luang tergantung pada 
kelompok

HARI KE-4    
Pagi/Siang: Berbagai kegiatan atau waktu luang tergantung pada 
kelompok

Malam: Perayaan Perpisahan

HARI KE-5
Sepanjang hari: Keberangkatan yang Tersebar
Transfer dari hotel Anda ke Bandara Reykjavík–Keflavík (KEF) akan 
diberikan oleh Jeunesse sambil menunggu informasi penerbangan 
dengan batas waktu.
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