
FORMULIR PENDAFTARAN

No. ID : Tanggal pendaftaran :

Jenis Umrah : Tanggal keberangkatan :

Nama (sesuai paspor) : (tiga kata)

Nama Ayah : Nama Ibu :

Tempat / Tgl lahir Jamaah :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Jika Perempuan mohon diisi  :

Nama Mahram :

Status Mahram : Suami Ayah Anak Adik/Kakak Lain-lain

No. Paspor : Tanggal dikeluarkannya :

Dikeluarkan di : Tanggal akhir berlakunya :

Alamat :

Telepon :

Handphone : e-mail :

Kecamatan : Kelurahan :

Kota/ Kabupaten : Kode Pos :

Alamat Surat :

UMRAH

Pekerjaan / Jabatan :

Pendidikan Terakhir :

Pernah pergi Umrah : Pernah Belum

Pernah pergi Haji : Pernah Belum

Fasilitas kamar yang dipilih : Double (berdua) Triple (bertiga) Quad (berempat)

Jika memilih Triple * atau Quad * (berangkat sendiri)  mohon diisi :

Merokok : Ya Tidak

Memiliki Penyakit Khusus : Ya Tidak

Jika Ya sebutkan :

Apakah memerlukan penanganan khusus           : Ya Tidak

Fasilitas Kursi Roda : Pada saat Umrah Pada saat Umrah dan di Airport

Tanda tangan

Formulir Pendaftaran Umrah  ini mohon diisi dengan data yang lengkap dan akurat serta gunakan huruf cetak/ balok. Terima kasih

PAS FOTO **

** Pas foto berwarna dengan latar belakang putih, dicetak proporsi wajah 80%.

Saya setuju mendaftar Umrah dengan Safari Suci sesuai 
dengan syarat dan kondisi yang tercantum dibalik 
formulir pendaftaran Umrah ini

* Bagi jamaah yang mengambil Paket Triple  (sekamar ber tiga) atau Quad (sekamar ber empat), pengaturan Room List/teman dalam 
satu kamar diatur dan dilakukan sepenuhnya oleh Safari Suci.

Bandung, _________________________ 20 ___



Syarat dan Kondisi Pendaftaran Umrah
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11.3 Pembatalan atau pindah tanggal keberangkatan yang dilakukan 1 (satu)  minggu sebelum tanggal keberangkatan 
dikenakan biaya administrasi sebesar 50% (lima puluh persen)  dari biaya paket Umroh.

Formulir Pendaftaran Umrah diisi lengkap sesuai dengan Data yang diperlukan dan diserahkan 1 (satu) bulan sebelum
tanggal keberangkatan.

Pada saat mengembalikan Formulir Pendaftaran Umrah, jamaah menyerahkan Uang Muka Pendaftaran sebesar $ 1.000
(Seribu Us Dollar)  per orang.

Pelunasan biaya paket paling lambat 2 (dua)  minggu sebelum tanggal keberangkatan.

Bagi jamaah Umrah Plus atau Side Trip, formulir pendaftaran beserta Dokumen diserahkan 6 (enam) minggu sebelum
tanggal keberangkatan.
Nama yang tercantum di paspor harus terdiri dari 3 (tiga) kata, apabila belum dikenakan biaya penambahan nama di
Paspor (dapat diproses sendiri di kantor imigrasi dan diserahkan paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum tanggal

Dokumen sebagai persyaratan pendaftaran diserahkan paling lambat 3 (tiga)  minggu sebelum tanggal keberangkatan.

Biaya Paket Perjalanan Umrah sewaktu-waktu dapat berubah dikarenakan perubahan Valuta Asing Us$ atau dikarenakan
kenaikan tarif penerbangan, hotel dan lain-lain.

Pembatalan atau pindah tanggal keberangkatan dengan ketentuan sebagai berikut:.

Jamaah yang berangkat TIDAK dengan MAHRAM dikenakan biaya Pengurusan Surat Mahram/Muhrim .

Yang dapat dijadikan mahram adalah laki-laki dewasa usia minimal 18 tahun.

Jamaah yang berniat membatalkan keikutsertaan perjalanan Umrah, harus menyampaikan pembatalannya secara tertulis
kepada Safari Suci (surat pernyataan disediakan oleh Safari Suci) .

Pembatalan atau pindah tanggal keberangkatan yang dilakukan 1 (satu)  bulan sebelum tanggal keberangkatan 
dikenakan biaya administrasi sebesar USD 300,- (tiga ratus US Dollar) .

Pembatalan atau pindah tanggal keberangkatan yang dilakukan 2 (dua)  minggu sebelum tanggal keberangkatan 
dikenakan biaya administrasi sebesar * USD 500,- (lima ratus US Dollar) *tergantung kebijakan penerbangan .
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Tanda tangan

dikenakan biaya administrasi sebesar 50% (lima puluh persen)  dari biaya paket Umroh.

Pembatalan atau pindah tanggal keberangkatan yang dilakukan 2 (dua)  hari sebelum tanggal keberangkatan 
dikenakan biaya administrasi sebesar 75% (tujuh puluh lima  persen ) dari biaya Paket Umroh .

Bandung, _________________________ 20 ___

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah disepakati jamaah dengan menandatangani Formulir Pendaftaran Umrah.

Demi kelancaran perjalanan, Jamaah yang memiliki penyakit khusus dan memerlukan penanganan khusus, wajib
didampingi minimal 1 (satu)  orang jamaah yang sehat selama perjalanan.

Tanggal Keberangkatan sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan jadwal penerbangan, regulasi pemerintah
Indonesia dan negara lain, jumlah jamaah, dll.

Bagi jamaah yang mengambil Paket sekamar bertiga (Triple) atau berempat (Quad) , pengaturan kamar /Room List/teman
dalam satu kamar, sepenuhnya  diatur dan dilakukan oleh Safari Suci.

Pengembalian uang pembatalan dilakukan 2 (dua) minggu dari tanggal pembatalan.

Tanggal Keberangkatan dapat menjadi lebih awal atau mundur dari jadwal yang ditentukan jika grup belum terbentuk
atau tetap berangkat dengan kondisi khusus (individual) .

Ketentuan Biaya Pembatalan, dapat berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan kondisi-situasi tertentu dan tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu, khususnya pada masa sibuk (peak/high season) atau pada jenis perjalanan Umrah

Biaya pembatalan dapat dikenakan kepada jamaah yang atas kehendak sendiri pindah ke jenis Umrah lain ataupun tanggal
keberangkatan lain.

Disamping biaya pembatalan, jamaah wajib membayar biaya proses pengurusan visa yang telah dilakukan.
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