
7D6N	–	KOREA	+	JEJU	
	
TOUR	DATES	

• 15/22	Maret	2020	
• 5	April	2020	

	
FULL	ITINERARY	
	
DAY	1:	JAKARTA	–	INCHEON	KE	628	CGK-ICN	21.50	–	06.50	(-)		

• Para	peserta	diharapkan	berkumpul	di	Bandara	 Internasional	Soekarno	–	Hatta	untuk	
bersama-sama	melakukan	penerbangan	menuju	Incheon,	Korea	Selatan.		

• Bermalam	di	pesawat	
	
DAY	2:	INCHEON	–	GIMPO	GIMPO	–	JEJU	ISLAND	(L/D)	

• Pagi	 ini,	 Anda	 tiba	 di	 Incheon.	 Setibanya,	 itu	menuju	 Gyeongbok	 Palace	 (setiap	 hari	
Selasa	tutup,	maka	akan	digantikan	ke	Changdeok	Palace),	National	Folklore	Museum	
dan	melewati	The	Blue	House	Anda	akan	diantar	menuju	Gimpo	Airport,	untuk	terbang	
menuju	 Jeju	 Island	 pulau	 yang	 terkenal	 di	 Korea	 Selatan	 untuk	mengunjungi	Dragon	
Head	Rock	-	batu	karang	di	pinggir	pantai	yang	berbentuk	naga.	Setelah	itu	anda	akan	
melihat	dan	merasakan	Mysterious	Road	-	sebuah	jalan	menurun	di	Jeju	Island,	namun	
arahnya	melawan	gravitasi	bumi.	

• Hotel:	Win	Story	Hotel	(3*)	atau	setaraf	
	
DAY	3:	JEJU	ISLAND	(B/L/D)	

• Hari	 ini	Anda	diajak	 city	 tour	Pulau	 Jeju,	 pertama	Anda	 akan	mengunjungi	 Seongsan	
Sunrise	 Peak.	 Kemudian	 anda	 akan	 diajak	 ke	 Seongeup	 Folk	 Village	 rumah	 asli	
penduduk	 Jeju.	 Setelah	 itu	 mengunjungi	 Cheonjiyeon	 Waterfall,	 Teddy	 Bear	 Safari	
Museum	dan	Trick	Eye	Museum	+	Ice	Gallery.		

• Hotel:	Win	Story	Hotel	(3*)	atau	setaraf	
	
DAY	4:	JEJU	ISLAND	–	GIMPO	//	GIMPO	–	NAMI	ISLAND	–	MT.	SORAK	(B/L/D)	

• Setelah	makan	pagi	Anda	akan	di	antar	menuju	ke	airport	Jeju	untuk	kembali	ke	Gimpo.	
Setibanya	di	Gimpo	airport,	Anda	akan	diantar	menuju	Nami	 Island	yang	merupakan	
tempat	shooting	film	Winter	Sonata.	Kemudian	menuju	Mt.	Sorak	untuk	bermalam.	

• Optional:	SKI	EXPERIENCE	
• Hotel:	Hyundai	I-Park	Resort	(3*)	atau	setaraf	

	
DAY	5:	MT.	SORAK	–	SEOUL	(B/L/D)	

• Setelah	makan	pagi,	Anda	akan	diajak	mengelilingi	Gwongeumseong	Fortress	dengan	
menggunakan	cable	car	dan	melihat	Shinheungsa	Temple	dan	Bronze	Buddha	Statue.	



Setelah	itu	Anda	akan	diajak	berbelanja	di	National	Gingseng	Outlet,	Cosmetic	Shop	&	
Dongdaemun	Fashion	Market.		

• Hotel:	Intercity	/	Lar’t	Seoul	(3*)	atau	setaraf	
	
DAY	6:	SEOUL	(B/L/-)	

• Tour	hari	ini	mengajak	Anda	untuk	mengunjungi	Red	Pine	Tree	Shop	dan	Healty	Liver	
Shop.	 Kemudian	 Anda	 akan	 diantar	 menuju	 Seoul	 untuk	 diberi	 kesempatan	 untuk	
belajar	membuat	makanan	khas	Korea,	yaitu	Kimchi	dan	berfoto	dengan	mengenakan	
pakaian	 tradisional	 Korea	 yang	 disebut	 dengan	 Hanbok	 di	 Kimchi	 Making	 School	 +	
Hanbok	 Studio.	 Setelah	 itu	Anda	 akan	 diajak	 berfoto	 di	N	 Seoul	 Tower.	Malam	hari,	
Anda	 diberi	 kesempatan	 untuk	 berbelanja	 di	 Myeongdong	 Street	 dan	 DFS	 untuk	
membeli	oleh	–	oleh	dan	makanan	khas	Korea.		

• Hotel:	Intercity	/	Lar’t	Seoul	(3*)	atau	setaraf	
	
DAY	7:	SEOUL	–	INCHEON	//	INCHEON	–	JAKARTA	KA627	ICN-CGK	15.05	–	20.15	(B)	

• Sebelum	kembali	Ke	Tanah	air	Anda	akan	diajak	berbelanja	di	Grocery	Shop.	Kemudian	
Anda	 akan	 diantar	 kembali	 ke	 Tanah	 Air	 dengan	 membawa	 sejuta	 kenangan	 manis	
bersama	kami.	Terima	kasih	atas	partisipasi	Anda,	sampai	jumpa	pada	acara	tour	kami	
lainnya.	

	
TOUR	PRICE	

• IDR	13.500.000	/	orang	(Adult	Twin	Share)	
	
MINIMUM	PAX	

• 20	orang	
	
INCLUSIONS	

• Tiket	International	dengan	Korean	Airlines	(Economy	Class)	atau	setaraf	
• Fuel	Surcharge,	Airport	Tax	International	YQ	
• Berat	maksimum	sebesar	20	kg	untuk	1	bagasi	
• Airport	Tax	Jakarta	
• Bagasi	sesuai	dengan	peraturan	maskapai	penerbangan	
• Akomodasi	Hotel	3*	berdasarkan	1	kamar	berdua	atau	bertiga	
• Transportasi	Bus	AC	&	biaya	kunjungan	objek	wisata	
• Tour	Leader	dari	Jakarta	yang	menemani	selama	tour	
• Asuransi	perjalanan	(Peserta	usia	diatas	70th	tidak	dicover)	

	
EXCLUSIONS	

• Visa	Korea	IDR	905.000	per	orang(subject	to	change)	
• Tipping	Guide	dan	Driver	IDR	450.000	
• Tipping	Tour	Leader	IDR	315.000	Di	Bayarkan	langsung	pada	saat	di	Bandara	
• Pembuatan	passport	dan	dokumen	lainnya	
• Tips	Porter	Bandara,	Bell	Boy	Hotel,	dll	



• Pengeluaran	pribadi	
• Optional	tour	
• Biaya	lain	yang	tidak	termasuk	di	atas	
• Souvenir	

	
REGISTRATION	AND	PAYMENT	

• Uang	muka	 /	 deposit	 sebesar	 IDR	8.000.000,-/orang	pada	 saat	pendaftaran	dan	 tidak	
dapat	 dikembalikan	 (non-refundable)	 bila?	 terjadi	 pembatalan	 oleh	 peserta	 dengan	
alasan	apapun	

• Pendaftaran	 tanpa	 uang	 muka	 sewaktu-waktu	 dapat	 diberikan	 oleh	 pendaftar	 lain	
tanpa	pemberitahuan	terlebih	dahulu	

	
OTHERS	AND	DISCLAIMER		

• Uang	muka	 /	 deposit	 sebesar	 IDR	8.000.000,-/orang	pada	 saat	pendaftaran	dan	 tidak	
dapat	 dikembalikan	 (non-refundable)	 bila?	 terjadi	 pembatalan	 oleh	 peserta	 dengan	
alasan	apapun	

• Pendaftaran	 tanpa	 uang	 muka	 sewaktu-waktu	 dapat	 diberikan	 oleh	 pendaftar	 lain	
tanpa	pemberitahuan	terlebih	dahulu	

• Pelunasan	paling	lambat	20	hari	sebelum	tanggal	keberangkatan	
• Susunan	 acara/penerbangan/harga	 dapat	 berubah/naik	 sewaktu-waktu	 tergantung	

kondisi	penerbangan	ataupun	sisa	seat	yang	tersedia	dan	juga	biasanya	harga	akan	naik	
bagi	yang	mendaftar	tour	mendekati	tanggal	keberangkatan	

• Pembatalan:		
o 7	hari	sebelum	keberangkatan	akan	dikenakan	biaya	100%	/org	dari	harga	tour	
o 14	hari	sebelum	keberangkatan	akan	dikenakan	biaya	50%	/org	dari	harga	tour	

• Harga/Jadwal	Tour/Airport	tax	Internasional	&	Flight	Insurance	dapat	berubah	sewaktu-
waktu	tanpa	pemberitahuan	terlebih	dahulu	


