
                   

 

 
 
 
 
 
 

Hanbook Wearing, Buckhon Hanok Village, N Seoul Tower 

Disediakan waktu & tempat untuk sholat Dhuhur Jama Ashar 

Makan Siang dan Malam  Halal Food / Muslim Fiendly bukan hanya No Pork No Lard 
 

HARI PROGRAM / JADWAL  PERJALANAN 

HARI 

01 

Jakarta - Seoul  

Peserta berkumpul di bandara international Soekarno Hatta 3 Jam  sebelum keberangkatan untuk memulai perjalanan 

dengan penerbangan International menuju Ibukota Korea, Seoul. (Bermalam di pesawat). Meals : On Board   

HARI 

02 

INCHEON – NAMI ISLAND – MT. SORAK (Makan Siang, Makan Malam) 

Selamat datang di Korea!!! Setibanya Anda akan diantar menuju Petite France yang merupakan lokasi syuting 

film “my love from Another Star” dilanjutkan menuju NAMI ISLAND yang merupakan lokasi syuting “Winter 

Sonata”. Selanjutnya menuju dengan bus menuju ke kaki gunung sorak untuk bermalam di Seoul.  

Hotel : The class 300/ Setaraf 4* // Sholat Jama Dhuhur Ashar di laksanakan di Nami Island 

Lunch : Halal Restaurant (Certificated Halal restaurant) 

Dinner : Seafood Steamboat (Korean seafood restaurant in Halal) (Friendly Halal restaurant) 

HARI 

03 

MT.SORAK – EVERLAND - SEOUL (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam) 

Pagi hari ini Anda akan diajak menuju Mt. Sorak dan mengunjungi Gwomgeumsung Fortress dengan cable car (jika cuaca 

memungkinkan). Kemudian kami ajak anda menuju EVERLAND. Selanjutnya Anda akan diantar untuk berbelanja di salah 

satu pusat perbelanjaan yang terkenal di Korea Selatan, Dongdaemun. Bermalam di Seoul. Hotel : SKYPARK 

DONGDAEMUN or similar. // Sholat Jama Dhuhur Ashar di laksanakan di lokal restaurant. 

Lunch : Grilled Fish with Side Dish (Korean seafood restaurant in Halal (Friendly Halal restaurant)  

Dinner : Halal Restaurant (Certificated Halal restaurant) 

HARI 

04 

SEOUL (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam) 

Hari ini, Anda akan diantar untuk berbelanja di Ginseng Shop, Cosmetic Shop,  Lalu mengunjungi / melewati Gyeongbok 

Palace, National Museum (Setiap hari Selasa Gyeongbok Palace & National Museum tutup, maka akan digantikan ke 

Changduk Palace) & Blue House. Kemudian kami ajak anda belajar membuat Kimchi dan menggunakan Hanbok di Korea 

& Culture Institute.Malam hari bebas berbelanja di Dongdaemun  

Sholat Jama Dhuhur Ashar di laksanakan di lokal restaurant. 

Lunch : Halal Ginseng Chicken Soup (Friendly Halal restaurant / used Certificated Halal Chicken) 

HARI 

05 

SEOUL (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam) 

Pagi ini Anda akan berkesempatan Bukchon Hanok Village dan juga N Seoul Tower, siang hari mengunjungi ITAEWON 

SHOPPING STREET  dan MASJID AGUNG ITAEWON Kemudian Singgah ke SHOP dan Duty Free Shop, Red Pine, 

Amethyst Factory, berbelanja di kawasan MYEONGDONG FASHION STREET. Bermalam di Seoul // Sholat Jama 

Dhuhur Ashar di laksanakan di GRAND MOSQUE.. Sholat Jama Dhuhur Ashar dilaksakan di lokal Restaurant. 

Lunch : Halal Ginseng Chicken Soup (Friendly Halal restaurant / used Certificated Halal Chicken) 

HARI 

06  

SEOUL – JAKARTA (Makan Pagi, XX)  

Setelah makan Pagi dan check out, Perjalanan dilanjutkan menuju Airport. Dalam perjalanan menuju Airport singgah di 

Chungha Duty Free Grocery dimana Anda dapat berbelanja makanan kecil khas Korea. Terima kasih atas partisipasi 

Anda dan sampai jumpa pada program Tour kami berikutnya.  

Sholat Jama Dhuhur Ashar di laksanakan di Airport.  

HARGA PER ORANG dalam IDR / Sharing 1 Kamar Berdua / Bertiga bila peserta ganjil 

Jadwal Tour Dewasa 

(Twin/Triple) 

Anak (2-11 Th) 

Twin Share 

Anak  (2-11 Th) 

with Extra Bed 

Anak (2-6 Th) 

No Bed 
 

24 – 29 Sep 2018 
16 – 21 Oktober 2018 

14  - 19 Nov 2018 
04 – 08 Des 2018 

 

Rp. 12.950.000,- Rp. 12.500.000,- Rp. 12.000.000,- Rp. 11.500.000 

07 – 12 Oktober 2018 Rp. 13.950.000,- Rp. 13.500.000,- Rp. 13.000.000,- Rp. 12.500.000 

15, 16, 17 Des 2018 Rp. 15.950.000,- Rp. 14.950.000,- Rp. 13.950.000,- Rp. 13.500.000,- 

**(SUBJECT TO MAX 1 USD = IDR 14500) (Harga sebenarnya dalam Rupiah akan disesuaikan dengan Kurs saat pelunasan) 



                   

Harga Termasuk :  Harga Tidak Termasuk :  

• International air ticket Jakarta – Icheon  PP by Asiana / 

Korean Air / Singapore Airlines / Chatay Pasifix  

• Bagasi 30 Kg (Sesuai aturan Penerbangan) 

• Akomodasi 3 Malam di hotel  sekamar berdua 

• Makan = 12 Kali (4X Makan pagi di hotel +  4X Makan 

siang dan 4X Makan malam halal food / muslim friendly) 

• Tour sesuai program + ticket masuk object wisata 

• Tour Leader dari Jakarta.  

• Visa Korea Rp. 750.000 

• Tipping & Asuransi Rp. 750.000 

• Tour Tambahan / Makan /Minum di luar program 

• Pengeluaran Pribadi  

 

KONDISI :  

• Reservasi Booking dengan Uang Muka Minimum Rp. 3.000.000 /pax (NON REFUNDABLE). Pendaftaran yang dilakukan 30 hari sebelum tanggal 

keberangkatan akan dikenakan uang muka sebesar 50% dari total biaya tour (berlaku untuk low & peak season). 

• Keberangkatan group minimal 20 orang dewasa, apabila peserta kurang dari jumlah minimal yang telah ditentukan maka peserta bersedia dipindah ke tanggal 

keberangkatan berikutnya atau Keberangkatan di CANCEL atau Tetap berangkat dan peserta bersedia dikenakan biaya tambahan sesuai jumlah peserta yang 

ada. 

• Bagi peserta yang menempati kamar triple (1 kamar 3 orang), kami tidak menjamin tamu akan mendapatkan 3 tempat tidur yang terpisah, mengingat 

tempat tidur yang didapat tergantung dari kondisi hotel yang ada (bisa berupa 1 tempat tidur / kasur saja (ondol) / sofa bed) dan peserta tidak 

mendapat pengurangan biaya. 

• Jika jumlah peserta ganjil atau peserta menginginkan 1 kamar untuk 1 orang maka akan dikenakan biaya tambahan single supplemen Rp.3.000.000 

• Bagi peserta yang berusia di atas 70 Tahun atau memiliki keterbatasan fungsi anggota tubuh atau keterbatasan secara mental wajib didampingi oleh 

anggota keluarga, teman atau saudara yang akan bertanggung jawab selama perjalanana. 

• Masa berlaku passport minimal 6 Bulan dari tanggal kepulangan / Tiba di Indonesia 

• Jadwal perjalanan / penerbangan / harga dapat berubah menyesuaikan kondisi di lapangan . 

• Pelunasan paling lambat 14 hari sebelum tanggal keberangkatan (low season) dan 21 hari sebelum tanggal keberangkatan (peak season). 

• Jika terjadi Kenaikan Biaya Airport Tax  sebelum pelunasan menjadi tanggungan peserta. 

• Biaya Pembatalan oleh peserta dalam waktu : 

          Setelah pendaftaran Uang muka (Deposit) Hangus 

          Pembatalan setelah Deposit sampai dengan 30 Hari sebelum pemberangkatan dikenakan biaya pembatalan 50% 

          Pembatalan Setelah Deposit sampai  dengan 15 Hari Sebelum keberangkatan :  75 %                                                

          Pembatalan Setelah Deposit sampai dengan  7 Hari Sebelum Keberangkatan : 100 % 

• Harga tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum pelunasan biaya tour dilakukan, walaupun pembayaran uang 

muka telah dilakukan menyesuaikan kurs pada saat pelunasan. 

• Pembatalan karena bencana alam “ Force Majuer” sesuai kebijakan pihak airlines, hotel dan agent di luar negeri 

• Jadwal Tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan tanpa mengurangi isi dalam acara tour tersebut. 

• Para peserta tour diwajibkan mengunjungi “National Ginseng Outlet, Cosmetic Shop, Amethyst Showroom, Herb Shop, DFS.” Apabila tidak hadir maka 

akan dikenakan biaya tambahan sebesar USD 150/orang 

• Apabila permohonan visa di tolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan sebelum permohonan visa disetujui, karena keharusan sehubungan dengan tenggat 

waktu (time limit) yang ditentukan perusahaan penerbangan (airlines), maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan peserta tetap dikenakan denda 

pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi terkait pihak airlines, hotel dan agent diluar negeri 

• Final Confirmation & Hal-hal yang harus diperhatikan, akan diberikan maksimal 3 hari sebelum keberangkatan. 

• TIDAK ADA PENGEMBALIAN UANG UNTUK PAKET PERJALANAN YANG DIBATALKAN ATAU DIUBAH ATAS PERMINTAAN CUSTOMER 

• * Dengan membayar Deposit Tour Anda dianggap telah memahami dan menerima kondisi diatas **  
 

PERSYARATAN VISA KOREA TURIS 

Persyaratan Dokumen  

1. Paspor Asli dan Fotokopi Paspor (halaman identitas beserta visa/cap negara-negara yang telah dikunjungi).  Pasport Lama wajib disertakan 

2. Formulir Aplikasi Visa yang sudah ditandatangani.  

3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3,5x4,5 = 2 lembar, ukuran face 70%, dengan latar belakang putih, dan hasil cetakan diatas kertas cetak foto, 

bermutu cetak baik dan jelas penampilannya.  

4. Surat Sponsor atau surat keteranga kerja  (Bahasa Inggris) diatas Kop Surat dan Fotokopi SIUP Tempat Bekerja- Jika tidak bekerja tidak perlu 

menyertakan 

• Jika jabatan General Manager, Direktur, Presiden Direktur, atau Komisaris harus disertakan fotokopi NPWP dan SIUP.  

• Jika memiliki bisnis sendiri dan tidak ada kop surat perusahaan maka surat diketik diatas kertas putih polos dengan di cap toko dan sertakan  fotokopi 

NPWP dan SIUP.  

• Jika disponsori oleh anak maka lampirkan fotokopi Akte kelahiran anak yang dapat membuktikan hubungannya. 

• Jika disponsori oleh menantu maka lampirkan fotokopi Akte nikah anak dan Akte kelahiran anak yang dapat membuktikan hubungannya. 

• Jika status pensiun maka surat diketik diatas kertas putih polos dan ditanda tangani sendiri diatas materai Rp.6000 disertakan copy surat keterangan 

pensiun 

5. Surat Keterangan Mahasiswa/Pelajar, bagi yang masih bersekolah 

6. Fotokopi Bukti Keuangan, atau rekening koran 3 bulan terakhir pilih salah satu. 

7. Surat referensi bank (ASLI) - (Harus dituliskan nominal saldo yang terdapat pada rek Koran / buku tabungan) 

8. Jika istri ikut bepergian, lampirkan fotokopi Akte Nikah.  

9.  Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Akte Lahir ➔ harus ada  

10. Copy PPh 21 (lapor pajak individu) WAJIB ADA. 

** Jika berstatus mahasiswa harus melampirkan surat keterangan mahasiswa dan bukti keuangan orang tua 

** Ibu rumah tangga dan yang masih belum memiliki pekerjaan/penghasilan harus melampirkan bukti keuangan suami atau keluarga 


