Funeral Manager

Paket Kremasi

Melayani keluarga duka dengan sepenuh hati

Berikan penghormatan terakhir yang layak untuk mereka yang dicinta.

Kenapa kami?

Dapatkan kemudahan dalam proses pemakaman,
Kamboja akan mengurusnya.
Layanan pengurusan pemakaman Kamboja yang lengkap dan terpercaya siap membantu
Anda dalam pelaksanaan prosesi pemakaman pada hari kedukaan bagi masyarakat dengan
lokasi khusus sekitar Jabodetabek yang dibantu mulai dari persiapan hingga selesai.
Pelayanan untuk semua, termasuk non-member
Mengurus segala sesuatu dalam proses pemakaman
Pengurusan professional berpengalaman dibidangnya

Partner Kami
Bersama mereka, Kamboja memberikan pelayanan terbaik untuk Anda disaat hari itu tiba.

dan lebih dari 60+ vendors lainnya di Jabodetabek, Bandung dan sekitarnya

Pilihan paket kremasi yang tersedia

di Kamboja
Beberapa paket kremasi yang kami sediakan untuk Anda.

Paket STANDARD

Biaya proses kremasi

Rp. 50.000.000

Paket pengurusan termasuk
Ambulans dari rumah duka
Pengurusan jenazah lengkap (pemandian, formalin jenazah & makeup jenazah)
Persemayaman rumah duka (5 Hari) dari partner rumah duka Kamboja termasuk konsumsi (50 box) &
kamar keluarga
Prosesi kremasi lengkap di krematorium partner Kamboja atau rumah duka
Dekorasi bunga rumah duka
Peti jenazah standar
Transportasi keluarga (2 Mobil)
Pengurusan Surat (Surat Pengantar RT/RW, Surat keterangan kematian kelurahan, surat dari
puskesmas/RS, akta kematian)

Paket GOLD

Recommended

Biaya proses kremasi

Rp110.000.000

Paket pengurusan termasuk
Ambulans dari rumah duka dengan voorrijder/jasa kawal polisi
Pengurusan jenazah lengkap (pemandian, formalin jenazah & makeup jenazah)
Persemayaman rumah duka re i
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Pengurusan Surat (Surat Pengantar RT/RW, Surat keterangan kematian kelurahan, surat dari
puskesmas/RS, akta kematian)
Publishing koran & media online re i
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Paket PLATINUM

Biaya proses kremasi

Rp125.000.000

Paket pengurusan termasuk
Ambulans dari rumah duka dengan voorrijder/jasa kawal polisi
Pengurusan jenazah lengkap (pemandian, formalin jenazah & makeup jenazah)
Persemayaman rumah duka Premium untuk 5 hari dari partner rumah duka Kamboja termasuk
konsumsi (50 box) & kamar keluarga
Prosesi kremasi lengkap di krematorium partner Kamboja atau rumah duka
Dekorasi bunga rumah duka
Dokumentasi photo & video
Peti jenazah Premium
Transportasi keluarga VIP 1 mobil & 2 mobil biasa
Pengurusan surat (surat pengantar RT/RW, surat keterangan kematian kelurahan, surat dari puskesmas/
RS, akta kematian)
Publishing koran & media online Premium

Paket DIAMOND

Biaya fleksibel mulai dari

Dapatkan paket terlengkap dengan jenis dan jumlah
kebutuhan sesuai re uest Anda yang dapat kami sesuaikan
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Hanya perlu jasa management saja?

Management-Only
Kami juga menyediakan layanan pengurusan pemakaman spesifik pada bagian management
saja selama 1 hari, dengan penawaran harga yang sangat terjangkau.
Paket Management-Only mulai dari harga

Rp7.500.000
Asty
Account Manager Kamboja

Punya pertanyaan lebih lanjut mengenai funeral manager kamboja?
Hubungi Kami

0822 77 13 14 15

Pertanyaan umum mengenai kremasi

01. Bagaimana alur pemesanan jasa funeral manager Kamboja?

Pihak keluarga bisa menghubungi nomor hotline Kamboja dan melaporkan yang
bersangkutan meninggal dunia. Setelah laporan diterima, kami akan menghubungi pihak
keluarga yang bersangkutan untuk membahas kebutuhan prosesi pemakaman dan
menyelesaikan proses pembayaran. Setelah proses administrasi selesai, perwakilan
operator dari Kamboja akan datang menghampiri rumah duka/rumah yang bersangkutan
untuk mengurus semua kebutuhan prosesi pemakaman bersama keluarga.

02. Dimana saja On-demand Service Kamboja beroperasi?

Untuk saat ini Kamboja siap melayani pengurusan sepenuhnya untuk area Jabodetabek
dan sebagian pengurusan untuk wilayah lain seluruh Indonesia. Hal ini dapat di
diskusikan sebelumnya bersama Funeral manager Kamboja.

03. Apakah saya bisa memilih lokasi kremasi jenazah yang diinginkan?
Bisa, hal ini dapat di diskusikan lebih lanjut dengan Funeral Manager Kamboja.

04. Apa saja metode pembayaran yang tersedia?

Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke Rekening Bank BCA Kamboja 

(PT. Niaga Karya Budiman)

05. Apakah pembayaran bisa dicicil?

Untuk On-demand Service. Pembayaran dilakukan diawal secara lunas sesuasi jumlah
estimasi anggaran dan paket yang telah disetujui. Namun demikian biaya akhir dapat
berbeda dengan biaya estimasi, menyesuaikan dengan kebutuhan biaya saat proses
berlangsung. Jika nantinya ada kelebihan atau kekurangan kami akan menginformasikan
kembali ke pihak yang terkait.

Funeral Manager

PT. Niaga Karya Budiman

Grand Slipi Tower Lt. 42 Unit EFGH Jl. S. Parman Kav.
22-24, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480, Indonesia

Email: info@kamboja.co.id
Website: www.kamboja.co.id
Customer Support: 0822 77 13 14 15

kamboja.co.id
@kambojaid

Belum menjadi member Kamboja? Registrasi sekarang!

Persiapkan semuanya lebih awal
dengan menjadi member Kamboja
Biaya dan proses pemakaman merupakan sebuah beban terkadang tidak
terpikirkan oleh masyarakat pada umumnya. Dapatkan fasilitas proteksi
pemakaman dengan menjadi member Kamboja. Semuanya akan menjadi
ringan jika telah dipersiapkan sedini mungkin.

Biaya proteksi
Mulai

Rp35.000 /bulan

Untuk manfaat hingga

Rp25 juta

