CV BACKPACKER TOURS
Jl. Hibrida Raya PD 14/27,
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Telp +62-821-23605968
backpackerkorea@naver.com

JADWAL PERJALANAN
Jenis Tour
Periode Tour
Total Pax

: Series Tour
: 22 - 27 DEC 2020
: Min. 10 Pax , Max. 15 Pax

HARI 1
Selasa, 22 Dec 2020 : Incheon - Seoul
Setibanya di Bandara Incheon, Anda akan dijemput oleh local guide. Lalu bersama – sama naik Airport
Limousine Bus menuju Guest House untuk meletakkan barang dan kemudian makan siang. Setelah makan
siang, 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 Garosugil yang merupakan salah satu lokasi favorit orang lokal Korea untuk
hang out. Kembali ke Guest House untuk bermalam.
Makan Siang : Grilled Mackarel Fish
Makan Malam : Spicy / Plain Chicken Soup
HARI 2
Rabu, 23 Dec 2020 : Seoul - Nami Island - The Garden of Morning Calm - Seoul
Setelah makan pagi, Anda akan diajak mengunjungi N Seoul Tower (photo stop only) yang merupakan salah
satu ikon kota Seoul. Setelah makan siang, berangkat menuju Nami Island, Anda diberi waktu bebas untuk
berfoto dan berkeliling. Di sini Anda juga bisa menyewa sepeda untuk mengelilingi Nami Island. Setelah
makan malam, perjalanan dilanjutkan menuju The Garden of Morning Calm untuk melihat “Winter Lighting
Festival” terbesar di Korea Selatan. Kemudian kembali ke kota Seoul untuk bermalam.
Makan Pagi
: Guest House
Makan Siang : Sliced Beef Soup
Makan Malam : Marinated Chicken BBQ
HARI 3
Kamis, 24 Dec 2020 : Seoul
Setelah makan pagi, Anda akan diajak mengunjungi Gyeongbokgung Palace, istana terbesar di Korea
Selatan yang dibangun pada jaman Dinastí Joseon. 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
Ikseon Hanok Street. Di sini Anda akan menemukan banyak kafe, restoran, butik baju yang terletak di
kawasan bangunan – bangunan tradisional. Setelah itu, Anda akan diajak menuju Cheonggyecheon Stream,
sungai buatan yang menjadi salah satu ikon dan kebanggaan kota Seoul untuk menikmati “Christmas
Festival”. Kemudian, Anda diberi waktu bebas untuk berbelanja di Myeongdong Fashion Street. Lalu kembali
ke Guest House untuk bermalam.
Makan Pagi
: Guest House
Makan Siang : Dosirak (Korean traditional Lunch Box)
Makan Malam : Andong’s Style Braised Chicken
(Pilihan) : Marinated Sliced Pork BBQ + 7 Minutes Kimchi Stew
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HARI 4
Jumat, 25 Dec 2020 : Seoul - Strawberry Picking - Ski Resort - Seoul
Setelah makan pagi, berangkat menuju Strawberry Farm untuk memetik Strawberry Korea yang terkenal
dengan rasanya yang manis. Strawberry yang sudah dipetik oleh para peserta, bisa dibawa pulang.
Kemudian, perjalanan dilanjutkan ke Vivaldi Park Ski Resort. Di sini peserta tour dapat memilih bermain di
Snowy Land (snow sled, snow tube, snow rafting) atau main Ski (termasuk English Basic Ski Lesson). Pada
sore hari, kembali ke kota Seoul untuk makan malam dan bermalam.
Makan Pagi
: Guest House
Makan Siang : Makan Malam : Marinated Beef BBQ
HARI 5
Sabtu, 26 Dec 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
: Guest House
HARI 6
Minggu, 27 Dec 2020 : Seoul - Incheon
Setelah sarapan pagi, check out. Peserta tour diperbolehkan untuk extend (tidak ada pengantaran ke
bandara Incheon).
Makan Pagi
: Guest House

HARGA TOUR : Rp 7,700,000 / pax
Jika peserta menggunakan 1 kamar sendiri, maka peserta wajib membayar tambahan sebesar Rp 1,811,000
HARGA TOUR TERMASUK
- 5 malam penginapan di Twin Panda Guest House Hongdae (Twin/Triple, kamar mandi di dalam kamar,
sarapan pagi)
- 3x makan siang dan 4x makan malam sesuai dengan keterangan yang tercantum di acara perjalanan
- Transfer dan tour menggunakan Transportasi Umum didampingi Local Guide berbahasa Indonesia
- Airport Limousine Bus (Incheon – Seoul)
- Kartu transportasi T-money yang sudah diisi (30,000 won)
- Taxi di Nami Island (Station terdekat – Nami Island – Morning Calm)
- Tiket Snowy Land
Jika peserta tour memilih Ski, ada penambahan biaya Rp 975,000 (termasuk English Basic Ski Lesson,
peralatan ski, baju ski, lift pass)
- Tiket masuk tempat wisata sesuai dengan keterangan yang tercantum di acara perjalanan
- Tips tour guide
- PPN 1%
HARGA TOUR TIDAK TERMASUK
- Rental Hanbok di Gyeongbokgung
- Sarung tangan, kacamata dan helm untuk bermain ski
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Tiket Pesawat PP
Biaya pembuatan visa Korea : Rp 975,000
Asuransi perjalanan
Biaya pengeluaran pribadi

SYARAT DAN KETENTUAN
- Uang muka pendaftaran : Rp 2,500,000 / pax
- Keberangkatan rombongan minimal 10 pax dan maksimal 15 pax
Jika peserta kurang dari 10 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
- 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

