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SEOUL CITY 1 DAY TOUR 
Periode Keberangkatan : Selasa - Sabtu 
 
Jam Berkumpul  : 09 : 00 AM 
Tempat Berkumpul  : Myeongdong area 
Tempat Kembali : Myeongdong area 
Durasi   : - 12 Jam 
Total Pax   : Minimal 5 Pax 

 

SEOUL 
Bertemu dengan guide lokal di area Myeongdong, kemudian diantar menuju Eunpyeong Hanok Village, 
kawasan tradisional yang terletak di dekat Bukhansan gunung tertinggi di kota Seoul. Kemudian, perjalanan 
dilanjutkan menuju Tongin Market untuk makan siang dan wisata kuliner, hampir seluruh jenis makanan khas 
Korea dapat Anda temukan di sini. Anda juga akan diberi uang cash untuk menukar uang koin tradisional 
Korea yang digunakan untuk membeli bento lunch box. Setelah menukarkan uang dengan uang koin, Anda 
akan diberi piring dan dengan bebas mencoba berbagai pilihan makanan lokal di sepanjang jalan. Setelah 
makan siang, Anda akan diajak ke Gyeongbokgung Palace / diganti ke Changdeokgung Palace khusus hari 
Selasa (karena Gyeongbokgung tutup setiap hari selasa). Anda akan diberikan kesempatan menggunakan 
Hanbok (baju tradisional Korea), sambil berkeliling di area Gyeongbokgung Palace, istana terbesar di Korea 
Selatan yang dibangun pada jaman Dinastí Joseon. Kemudian, perjalanan dilanjutkan menuju Ikseon Hanok 
Street, salah satu kawasan tua di kota Seoul dengan bangunan tradisional yang juga merupakan salah satu 
destinasi favorit orang lokal untuk jajan, makan dessert dan minum kopi. Setelah makan malam, Anda akan 
diantar menuju area Myeongdong. End of Service. 
Makan Siang : Dosirak (Korean Traditional Lunch Box) 
Makan Malam : Marinated Stir-Fried Chicken 

  (Pilihan) : Marinated Sliced Pork BBQ 
 
 

HARGA TOUR : Rp 1,400,000 / 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 
- Rental Hanbok (baju tradisional Korea) selama 2 jam 
- 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 
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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 
 
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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