
CV BACKPACKER TOURS

Jl. Hibrida Raya PD 14/27,

Kelapa Gading, Jakarta Utara

Ph : +62-821-23605968

backpackerkorea@naver.com

ONE DAY EXCLUSIVE PRIVATE TOUR
SEOUL CITY TOUR + PICNIC DINNER

JADWAL PERJALANAN
Pagi hari Anda dijemput di penginapan. Kemudian berangkat menuju Gyeongbokgung Palace istana terbesar
di kota Seoul. Lalu Anda diajak mencoba berbagai jajanan tradisional dan makan siang di Tongin Market.
Setelah makan siang, perjalanan dilanjutkan menuju Eunpyeong Hanok Village area bangunan rumah
tradisional Korea dengan latar belakang gunung Bukhansan yang merupakan gunung tertinggi di kota Seoul.
Kemudian Anda diberi waktu bebas untuk berjalan - jalan di Ikseon Hanok Street yang terdapat banyak kafe,
restoran, dan toko yang terletak di area bangunan tradisional Korea. Pada sore hari, Anda akan diajak
menikmati piknik di Yeouido Hangang Park, di sini Anda dapat makan ramyeon yang dimasak langsung di
mini market/bisa pesan ayam goreng khas Korea sambil menikmati keindahan Seoul dan angin semilir di
sepanjang sungai Han. Kemudian Anda diantar kembali ke Hotel.
Makan Siang : Dosirak
Makan Malam : Chi-Maek / Kimbap + Ramyeon

BIAYA TOUR

JUMLAH PESERTA TOUR ONLY TOUR + EXCLUSIVE PHOTOSHOOT

2 PAX Rp. 2.800.000,- /pax Rp. 5.300.000,- /pax

4 PAX Rp. 1.850.000,- /pax Rp. 3.100.000,- /pax

BIAYA TOUR TERMASUK

1. 1x makan siang dan 1x makan malam sesuai keterangan yang tercantum di acara perjalanan
2. Transfer & tour menggunakan Transportasi Umum didampingi Tour Guide Lokal berbahasa

Indonesia
3. Tiket masuk tempat wisata sesuai dengan keterangan yang tercantum di acara perjalanan
4. 2 jam Exclusive Photoshoot dengan Go Plus
5. PPN 1,1%

BIAYA TOUR TIDAK TERMASUK

1. Tips tour guide lokal USD 10/Peserta/hari
2. Refill T-money peserta tour
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SYARAT DAN KETENTUAN

1. Pembayaran uang muka pendaftaran senilai Rp. 1.000.000,- per Peserta
2. Uang muka pendaftaran yang dibayarkan ke Backpacker Korea tidak dapat dikembalikan
3. Pelunasan biaya tour dilakukan 14 hari sebelum tanggal keberangkatan
4. Bagi Peserta yang berusia di atas 70 tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau

indera atau keterbatasan secara mental, wajib didampingi oleh anggota keluarga, teman atau saudara
yang akan bertanggung jawab selama perjalanan tour

5. Jika terjadi pembatalan acara tour oleh Peserta sebelum tanggal keberangkatan, maka biaya
pembatalan adalah sebagai berikut :

● Setelah pendaftaran : Uang muka pendaftaran (DP Non-Refundable)
● 30 - 15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 50% dari biaya tour
● 14 - 07 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 75% dari biaya tour
● 06 - 00 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100% dari biaya tour

6. Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Peserta atau Backpacker Korea) karena bencana alam,
perang, wabah penyakit, aksi teroris atau keadaan ‘Force Majeure’ lainnya, maka ketentuan di atas dapat
berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tergantung dari kebijakan hotel dan agen di
Korea Selatan. (Force Majeure; Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat
dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya).
7. Bila permohonan visa ditolak, Peserta tetap dikenakan biaya administrasi sesuai dengan kondisi terkait tiket
pesawat, hotel dan agen di Korea Selatan.
8. Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, Backpacker Korea berhak untuk
menerbitkan tiket pesawat, kereta api, bus, akomodasi, tiket masuk objek wisata tanpa melakukan konfirmasi
lisan maupun tertulis kepada pendaftar yang telah melakukan deposit.
9. Backpacker Korea berhak mengganti hotel yang akan digunakan apabila hotel tersebut sudah penuh dan
mengganti dengan hotel lain yang setaraf sesuai dengan pertimbangan dan konfirmasi.
10. Jadwal tour dapat berubah sewaktu - waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa
mengurangi isi dalam acara tour tersebut.
11. Pihak Backpacker Korea berhak menagih selisih harga tour dan lain - lainnya (jika terjadi kenaikan harga
tour, airport tax, dll) kepada calon Peserta.
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