
 
TAHAPAN PENDAFTARAN UMROH 

JAMAAH ALTOUR WISATA 
 
1. Mengisi secara lengkap formulir dan surat pernyataan sebagai persyaratan yang 

dibutuhkan Kemenag RI 
2. Menyerahkan 2 (dua) rangkap fotocopy;  

a. Paspor (jika ada)  
b. KTP 
c. Kartu Keluarga 
d. Buku nikah  
e. Akte lahir  

3. Menyerahkan DP (Down Payment) sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per 
orang 

4. Jamaah berhak mendapatkan Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor atau Surat 
Keterangan umroh (jika diperlukan) 

5. Bagi jamaah yang kesulitan dalam pengajuan proses paspor dapat dibantu 
pengurusannya oleh Tim Dokumen dari Altour Wisata 

6. Jamaah dipersilahkan mengambil perlengkapan perjalanan umroh di kantor Altour 
Wisata yang terdiri dari : 
 Koper besar/bagasi 
 Tas kabin 
 Tas selempang 
 Buku doa 
 Buku panduan ibadah umroh 
 Bahan seragam batik ukuran 2 meter 
 Mukena bagian atas + Sarung Tangan (bagi wanita) 
 Kain Ihram + Sabuk (bagi pria) 
 Stiker (pada hari keberangkatan) 
 Cover/sampul paspor (pada hari keberangkatan) 
 Nametag peserta umroh (pada hari keberangkatan) 
Bagi jamaah yang tidak dapat mengambil langsung dapat dibantu pengiriman ke rumah 
masing-masing dengan biaya ditanggung jamaah 

7. Jamaah menyerahkan dokumen asli paling lambat 45 hari sebelum keberangkatan 
berupa : 
a. Paspor 
b. Foto 3x4 = 4 lembar dan 4x6 = 4 lembar (berwarna dan background putih gambar 

kepala 80%) 
c. Buku Vaksin 

8. Menyerahkan pelunasan biaya paling lambat 45 hari sebelum keberangkatan 
9. Jamaah berhak menerima informasi yang dibutuhkan seputar persiapan keberangkatan 

via whatsapp atau telepon 
10. Jamaah berhak mengikuti pelatihan manasik pada waktu yang ditentukan 
11. Jamaah berkumpul pada hari keberangkatan di bandara Soekarno Hatta dengan meeting 

point dan waktu yang ditentukan  
 
Catatan : 
Ketepatan waktu penyerahan dokumen dan pembayaran sangat berpengaruh pada ketepatan proses 
keberangkatan jamaah. 
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