South Korea 5D
Nami Island – Mt Sorak – Bukchon Hanok Village
Hari 01: JAKARTA-SEOUL
Berkumpul di bandara Soekarno Hatta untuk penerbangan menuju Korea.
Akomodasi: Bermalam Di Pesawat
Hari 02: SEOUL-NAMI ISLAND-MT.SORAK
Tiba di Incheon International Airport, Anda akan diantar menuju Bukchon Hanok Village yang adalah
sebuah kompleks bangunan perumahan yang terdiri dari barisan ruman-rumah tradisional khas Korea
yang merupakan peninggalan dari masa dinasti Joseon. Setelah itu anda di antar menuju Nami Island
mengunjungi “Winter Sonata Shooting Place”. Nami Island, sebuah pulau buatan dengan suasana
romantis dan memiliki keindahan 4 musim yang sangat terkenal dikorea maupun dunia. Lalu perjalanan
dilanjutkan menuju Mt. Sorak. (Makan Siang, Makan Malam)
Akomodasi: I-Park Resort atau setaraf
Hari 03: MT.SORAK-SEOUL
Setelah sarapan pagi, perjalanan dilanjutkan ke Mt. Sorak National Park, melihat Kwongeumsung
Fortress Hill dengan cable car (jika cuaca memungkinkan), Sinheungsa Temple, dan juga Great Bronze
Buddha. Lalu perjalanan dilanjutkan kembali menuju Seoul dan sebelumnyaAnda berkesempatan
mencoba membuat Kimchi dan mencoba pakai tradisional Korea Hanbok lalu dilanjutkan mengunjungi
atau melewati N Seoul Tower (Love Lock) dan Dongdaemun untuk bebas berbelanja. (Makan Pagi,
Makan Siang)
Akomodasi: Benikea KP Hotel atau setaraf
Hari 04: SEOUL CITY TOUR
Hari ini anda akan diajak berkeliling kota Seoul dimulai dengan mengunjungi atau melewati
Gyeongbok Palace, National Folklore Museum, dan Presidential Blue House, The Face Shop, Duty
Free Shop, Ginseng Factory, lalu Anda juga akan diberikan kesempatan untuk menyaksikan
pertunjukan music Fantastic Show. Malam hari anda akan diantar menuju Myeongdong untuk bebas
berbelanja. (Makan Pagi, Makan Siang)
Akomodasi: Benikea Hotel KP Hotel atau setaraf

Hari 05: SEOUL-JAKARTA
Setelah makan pagi Anda akan diantar menuju Amethyst Shop, lalu jika waktu memungkinkan Anda
akan diberikan waktu bebas berbelanja di Hyundai Premium Outlets dan kemudian Grocery Market
untuk membeli oleh-oleh lalu menuju Airport untuk penerbangan kembali ke tanah air. (Makan Pagi)
** Acara Tour dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai
dengan konfirmasi Pesawat dan hotel **
BIAYA TOUR DALAM RIBUAN RUPIAH (IDR)

(x1000)

Keberangkatan

Airline

Dewasa
Twin Sharing

30 Sep 2017 ( closed )
12 Oct 2017 /
03 Des 2017

KE

8,600

Anak dibawah
12 tahun
sekamar
dgn 01 dewasa

Anak dibawah 12
tahun sekamar
dgn 02 Dewasa
(dgn extra bed)

Anak dibawah
12 tahun
sekamar dgn 02
Dewasa
(tanpa extra
bed)

8,600

8,600

7,600

HARGA TERMASUK AIRPORT TAX JAKARTA & INTERNATIONAL /+FUEL SURCHARGE
BIAYA TAMBAHAN:
01. Jika Single Supplement (Satu orang Satu Kamar) : IDR 2,500,000 per orang.
02. Makan di luar program
03. Tips Tour Leader Guide dan Driver Total
HAL – HAL PERHATIAN:
1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai minimum 20 orang dewasa/group
2. Pendaftaran harus disertai pembayaran uang muka sebesar IDR 5,000,000/peserta (Non-refundable deposit), dan pembayaran
uang muka hanya menjamin keikut-sertaan dalam paket tour pilihan Anda.
3. Bila ada pembatalan dari pihak tamu, maka uang muka tidak dapat dikembalikan dan akan dianggap hangus.
4. Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan,
walaupun pembayaran uang muka telah dilakukan.
5. Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu:
A. 15 – 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 50% dari harga tour.
B. 7 – 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 80% dari harga tour.
C. Kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga tour.
6. Dalam keadaan Force Majeure/terpaksa/tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain, rencana
perjalanan dapat dirubah baik susunan maupun jadwalnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, hal ini demi kepentingan dan
keamanan seluruh rombongan Alegre. Dalam hal ini Alegre tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya atau uang atas
service yang sudah dibayarkan yang tidak digunakan, termasuk dan tidak terbatas pada biaya tambahan.
7. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
8. Produk ini dilindungi oleh Asuransi Perjalanan ACA Newtravelsafe, untuk kenyamanan dan kekhawatiran atas hal-hal tak terduga
yang mungkin terjadi selama perjalanan. Manfaat yang dijamin adalah : kematian & cacat tetap akibat kecelakaan, biaya medis,
biaya evakuasi, repatriasi medis serta repatriasi jenazah.
* Syarat & ketentuan berlaku.
Note: Syarat dan Kondisi tersebut di atas dan lainnya berlaku sesuai dengan yang tertera dalam brosur product.

