PANDUAN CARA BOOKING
UMROH BAYAR BERTAHAP (UBB)
Proses booking Umroh Bayar Bertahap dilakukan sangat gampang dilakukan langsung
dalam system, sebelumnya tetap calon jamaah yang mengambil Umroh Bayar Bertahap no.
HP/WA calon jamaah harus didaftarkan terlebih dahulu setelah itu baru masuk ke menu Umroh
Bayar Bertahap. Penjelasan dan devisnisi serta persyaratan Umroh Bayar bertahap di system
bisa di lihat di kategori TENTANG KAMI, berikut tahapan prosesnya:
1. Masuk alamat website ke link website www.dutarizkia.com terus pilih Menu Umroh
Bayar Bertahap, terus pilih daftar paket yang tersedia misalkan Paket GOLD, terus klik
SELANJUTNYA.

2. Lanjutkan ke Proses Booking, nama Perwakilan dimana calon jamaah mendaftar wajib
diisi missal: Perwakilan Duta Bogor dengan nama mitra atau duta umrohnya missal
Suherman., kemudian pilih jumlah jamaah yang akan di daftarkan dalam program
Umroh Bayar Bertahap ini, setelah selesai klik “LANJUT PEMESANAN” di baris
paling bawah.

3. Selanjutnya anda akan dialihkan ke halaman detail pemesanan anda yang
menginformasikan mengenai rencana umroh, jumlah jamaah, type kamar, nama
perwakilan dan mitra atau Duta Umrohnya beserta perkiraan harganya.

4. Selanjutnya baca Syarat dan Ketentuan yang berlaku, setelah setuju centang kotak
merah di bawah kiri selanjutnya klik “BOOK”

5. Selanjutnya mengisi Identitas calon Jamaah dengan benar, centang kotak kalau Data
jamaah sama dengan Data pemesannya setelah selesai klik “Simpan”

6. Berikut adalah data informasi pemesanan, Syarat dan Ketentuan yang berlaku, serta
nomor VIRTUAL ACCOUNT calon jamaah sebagai dasar penyetoran atau

pembayaran umrohnya sampai schedule yang direncanakan dan selesai terus
menggunakan nomor Virtual Account ini.

7. Berikut adalah Invoice yang apabila dilakukan pembayaran makan akan langsung
besaran setorannya bertambah dalam invoicenya, untuk informasi lebih jelasnya
silahkan klik lihat “Lihat Detail”
8. Semua history pembayaran pertama sampai dengan sejumlah yang diinginkan bisa
terlihat dengan jelas mulai informasi tanggal penyetoran, beserta jumlah yang
disetorkan, disajikan dalam satu invoice.
9. Setiap saat kapan dan di mana aja calon jamaah bisa melihat informasi penyetoran
umroh bayar bertahap ini dengan masuk login jamaah.
10. Proses masuk Login Jamaah dengan cara memasukan nomor HP/whattsApp calon
jamaah terus passwordnya.
11. Setelah jumlah umroh bayar bertahap ini mencukupi langkah selanjutnya adalah si
Jamaah memilih paket umroh yang ada dan sesuai dengan rencananya di Paket Umroh
Bayar Normal (UBN)

