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JADWAL PERJALANAN
Jenis Tour : Series Tour 
Periode Tour  : 16 - 21 NOV 2020 

Total Pax  : Min. 15 Pax
 

 

HARI 1 

Senin, 16 Nov 2020 : Incheon - Daegu 

Berkumpul di Bandara Incheon dan bertemu dengan local guide. Lalu, bersama – sama menuju kota Daegu 
menggunakan Bus Pariwisata. Tiba di Daegu, menuju Hotel untuk beristirahat dan bermalam. 
Makan Siang  : TBA (To Be inform After) 
Makan Malam  : TBA (To Be inform After) 
 

HARI 2 

Selasa, 17 Nov 2020 : Daegu - Andong - Daejeon 
Setelah makan pagi, Anda akan diajak menuju Andong Hahoe Folk Village [UNESCO World Heritage], yang 
terkenal dengan area rumah tradisional Korea yang terletak di bawah kaki gunung Hwasan. Keindahan alam 
di sekitar Desa ini kerap membuat para wisatawan lokal dan mancanegara terpukau. Setelah itu, perjalanan 
dilanjutkan menuju Manhyujeong Pavillion, kawasan yang menjadi lokasi shooting Drama Korea “Mr. 
Sunshine”, Kemudian, Anda akan diajak mengunjungi Woryeonggyo Bridge, jembatan untuk berjalan kaki 
terpanjang di Korea yang terbuat dari kayu. Setelah itu, menuju kota Daejeon untuk bermalam. 
Makan Pagi : Hotel 
Makan Siang  : TBA (To Be inform After) 
Makan Malam  : TBA (To Be inform After) 
 

HARI 3 

Rabu, 18 Nov 2020 : Daejeon - Jangtaesan - Seoul 
Setelah makan pagi, Anda akan diajak mengunjungi Jangtaesan Recreational Forest, untuk menikmati 
suasana musim gugur. Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju Daecheongho Lake, danau buatan yang 
terletak di area utara kota Daejeon. Di tempat ini, Anda dapat berfoto dengan latar belakang hamparan 
ladang ilalang dan pegunungan yang indah. Kemudian, Anda akan diajak kembali ke Seoul. Tiba di Seoul, 
menuju hotel untuk berisitirahat. 
Makan Pagi : Hotel 
Makan Siang  : TBA (To Be inform After) 
Makan Malam  : TBA (To Be inform After) 

 

HARI 4 

Kamis, 19 Nov 2020 : Seoul 
Setelah makan pagi, Anda akan diajak mengunjungi Eunpyeong Hanok Village. Anda bisa berfoto di area 
rumah traditional Korea dengan latar belakang gunung Bukhansan, yang merupakan gunung tertinggi di area 
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 
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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 Ikseon Hanok Street. Di sini 
Anda akan menemukan banyak kafe, restoran, butik baju yang terletak di kawasan bangunan – bangunan 
tradisional. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan menuju Hanuel Park, merupakan hamparan ladang ilalang 
yang luas dan indah, yang banyak dikunjungi oleh warga lokal. Kemudian kembali ke Hotel untuk bermalam. 
Makan Pagi : Hotel 
Makan Siang  : TBA (To Be inform After) 
Makan Malam  : TBA (To Be inform After) 

 

HARI 5 

Jumat, 20 Nov 2020 : Free time program 
Hari ini adalah hari bebas, tidak ada local guide. Anda diberi kesempatan untuk mengeksplor tempat – tempat 
yang tidak tercantum di dalam jadwal tour. 
Makan Pagi : Hotel 

 

HARI 6 

Sabtu, 21 Nov 2020 : Seoul - Incheon 
Setelah sarapan pagi, check out. Dijemput di Lobby Hotel menuju Incheon Airport. 
Makan Pagi : Hotel 

 

HARGA TOUR : Rp 16,400,000 / pax
Jika peserta menggunakan 1 kamar sendiri, maka peserta wajib membayar tambahan sebesar Rp 3,235,000

HARGA TOUR TERMASUK 
- Tiket pesawat udara PP dengan Asiana Airlines (bagasi 23 kg, tiket group non-refundable) 
   15 NOV  CGK ICN   21.50   07.10+1 

   21 NOV  ICN CGK   15.20   20.20 
- 5 malam penginapan di Hotel bintang 3 dengan sarapan pagi di hotel (kamar based on twin room) :  

Daegu : Daegu Inter-burgo atau setaraf 
Daejeon : Daejeon Lotte City atau setaraf 
Seoul : Chisun Hotel, Myeongdong Staz Hotel atau setaraf 

- 4x makan siang dan 4x makan malam sesuai dengan keterangan yang tercantum di acara perjalanan 
- 1 botol air mineral / pax / hari 
- Transfer dan tour menggunakan Bus pariwisata didampingi Local Guide berbahasa Indonesia / Inggris 
- Tiket masuk tempat wisata sesuai dengan keterangan yang tercantum di acara perjalanan 
- PPN 1% 
 
HARGA TOUR TIDAK TERMASUK 

- Tips tour guide : USD 5 / pax / hari 
- Biaya pembuatan visa Korea : Rp 975,000 
- Asuransi perjalanan 
- Biaya pengeluaran pribadi 
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SYARAT DAN KETENTUAN 
- Uang muka pendaftaran : Rp 4,000,000 / pax 
- Keberangkatan rombongan minimal 15 pax 

Jika peserta kurang dari 15 orang, Backpacker Korea berhak melakukan penyesuaian harga tour 
(perhitungan harga berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar) 

- 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 
- Dalam hal visa ditolak, peserta tetap dikenakan biaya deposit pembukuan dan administrasi tiket yang 

terjadi dikarenakan adanya batas waktu dalam penerbitan tiket group 
- Biaya dan persyaratan visa dapat berubah sewaktu waktu mengikuti kurs, harga dan kebijakan dari pihak 

kedutaan 
- Sesuai ketentuan dari kedutaan, biaya visa tetap dibayarkan walaupun visa ditolak 
- Pelunasan tour harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan tour 
 
REGULASI PEMBATALAN 
- Jika peserta tour melakukan pembatalan hingga 45 hari sebelum tanggal keberangkatan : 50% uang muka 

pendaftaran 
- Jika peserta tour melakukan pembatalan dalam kurun waktu 44 – 15 hari sebelum tanggal keberangkatan : 

100% uang muka pendaftaran 
- Jika peserta tour melakukan pembatalan dalam kurun waktu 14 – harı H sebelum tanggal keberangkatan : 

100 % dari harga tour 
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