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NAMI MORNING CALM 1 DAY TOUR 
Periode Keberangkatan : Setiap Hari (Senin – Minggu) 
 
Jam Berkumpul  : 08 : 30 – 08.40 AM 
Tempat Berkumpul  : Myeongdong area 
Tempat Kembali : Myeongdong area 
Durasi   : - 12 Jam 
Total Pax   : Minimal 5 Pax 

 

SEOUL – NAMI ISLAND – MORNING CALM - SEOUL 
Bertemu dengan guide lokal di area Myeongdong, kemudian diantar menuju Nami Island, tempat yang 
terkenal di kalangaan wisatawan dengan keindahan alamnya dan merupakan lokasi shooting drama Korea 
“Winter Sonata”. Setelah makan siang, perjalanan dilanjutkan menuju The Garden of Morning Calm. Kembali 
ke Seoul, Anda akan diajak ke untuk makan malam. Setelah makan malam, Anda akan diantar menuju area 
Myeongdong. 
Makan Siang : Marinated Chicken BBQ 
Makan Malam : Sliced Beef Soup 
 
 

HARGA TOUR : Rp 1,900,000 / pax 

* Harga berlaku sampai 31 Mei 2020 

HARGA TOUR TERMASUK 
- Transfer dan tour menggunakan Transportasi Umum didampingi Local Guide berbahasa Indonesia 
- 1x makan siang dan 1x makan malam sesuai dengan keterangan yang tercantum di acara perjalanan 
- Taxi di Nami Island 
- Tiket masuk tempat wisata sesuai dengan keterangan yang tercantum di acara perjalanan 
- Tips tour guide 
- PPN 1% 
 
HARGA TOUR TIDAK TERMASUK 
- Kartu transportasi T-money 
- Tiket Pesawat PP 
- Biaya pembuatan visa Korea : Rp 975,000 
- Asuransi perjalanan 
- Biaya pengeluaran pribadi 
 
SYARAT DAN KETENTUAN 
- Uang muka pendaftaran : Rp 500,000 / pax 
- Harga tour dihitung berdasarkan kurs 1 USD = Rp 14,500 
- Harga tour dapat berubah sewaktu – waktu apabila terjadi perubahan kurs mata uang asing atau kenaikan 
harga tiket pesawat selama tour belum berangkat 
- Jika jumlah peserta tidak mencapai jumlah minimal keberangkatan 5 pax, maka peserta yang sudah 
mendaftar akan diinfo 2 minggu sebelum tanggal keberangkatan, dan uang muka pendaftaran akan 
dikembalikan 100% 
- Pelunasan tour harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan tour 
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REGULASI PEMBATALAN 
- Jika peserta tour melakukan pembatalan hingga 15 hari sebelum tanggal keberangkatan : 50% uang muka 

pendaftaran 
- Jika peserta tour melakukan pembatalan dalam kurun waktu 14 – 8 hari sebelum tanggal keberangkatan : 

100% uang muka pendaftaran 
- Jika peserta tour melakukan pembatalan dalam kurun waktu 7 - harı H sebelum tanggal keberangkatan : 

100 % dari harga tour 
 
REGULASI APABILA VISA DITOLAK 
- Jika informasi penolakan visa diinfokan ke Backpacker Korea maksimum 15 hari sebelum tanggal keberangkatan, 
uang muka pendaftaran dikembalikan 100% 
- Jika informasi penolakan visa diinfokan ke Backpacker Korea 14 hari - 8 hari sebelum tanggal keberangkatan, 
uang muka pendaftaran dikembalikan 50% 
- Jika informasi penolakan visa diinfokan ke Backpacker Korea 7 hari - hari H sebelum tanggal keberangkatan, 
biaya tour yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan 
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