
                 

6D KOREA END YEAR HOLIDAY 
by Garuda Indonesia *5 Airlines of Skytrax 

 (Nami Island– Suwon - Seoul) 

HIGHLIGHT: COEX MALL, SMTOWN, SKI RESORT, EVERLAND, HAN RIVER CRUISE 
  

 

 

 
Hari 01: JAKARTA – INCHEON (No Meal)CGK (23.20) – ICN (08.30+1)  by GA 878 

Malam ini kita berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta terminal 3 Ultimate untuk berangkat menuju ke Incheon dengan Garuda Indonesia 

(Maskapai bintang 5 versi Skytrax) 

Bermalam di PESAWAT 

 

Hari 02: INCHEON  - NAMI ISLAND – SUWON (Makan Pagi di Pesawat, Makan Siang, Makan Malam ) 

Setiba di Incheon disambut Guide yang ramah kemudian mengunjungi Songdo Central Park, yang terkenal dengan tempat syuting film 

Running Man. Dilanjutkan menuju Nami Island yang merupakan tempat syuting “Winter Sonata” serial drama Korea yang mendunia. 

Dilanjutkan menuju Suwon, Disini kita akan mengunjungi situs kerajaan yang dilindungi UNESCO, yaitu Suwon Hwaseong Fortress, 

pusat kebudayaan Korea yang dilindungi UNESCO.Hari ini kita juga akan mengunjung mr. Toilet Museum, yang sangat terkenal karena 

uniknya. Check in hotel istirahat.  

Bermalam di Amour & Symphony Hotel ***/similar 

 

Hari 03 : SUWON – SEOUL(Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam) 

Sarapan pagi di hotel. Lalu kita akan menikmati panorama winter di Ski Resort (Tidak termasuk peralatan ski), Setelah itu kita akan 

mengunjungi Theme Park terkenal di Korea, Everland, Setelah itu kita akan mengeksplor kota Seoul dari ketinggian di Seoul N-Tower 

(Tidak termasuk Observatory lift), disini kita bisa meletakan gembok cinta di love and lock.  

Bermalam di CS Premier Hotel  *** / similar 

 

Hari 04: SEOUL CITY TOUR(Makan Pagi, Siang)            

Sarapan pagi di hotel, kita akan melewati Blue House, kemudian mengunjungi Gyeongbok Palace & National Folkfore Museum. Hari 

ini juga kita akan mengunjungi Cosmetic Shop untuk mengetahui rahasia kecantikan orang korea. Keindahan Korea juga bisa kita nikmati 

di Bukchon Hanok Village untuk melihat panorama perumahan tradisional Korea. Bagi penggemar K-Pop, hari ini kita akan mengunjungi 

COEX Mall dan SM Town. Setelah itu kita akan berbelanja dengan murah di Duty Free Shop, dan shopping di Myeongdong Street. 

Bermalam di CS Premier Hotel  *** / similar 

 

Hari 05: SEOUL CITY TOUR(Makan Pagi, Siang)            

Sarapan pagi di hotel dan kita akan langsung menuju Red Pine Shop dan Amethyst Show Case Factory.  Setelah itu kita akan berbelanja 

dan melihat tempat terkenal untuk anak muda di Korea Hongdae Youth Avenue. DI Sore hari kita akan menikmati tiga hal sekaligus, 

yaitu Han River Cruise, Pengalaman membuat roti, dan Special Cooking performance dari Pang Show. dan setelah itu kita akan 

berbelanja di Dongdaemun.  

 

Hari 06: SEOUL -  JAKARTA(Makan Pagi, Makan Malam di Pesawat) ICN (10.35) – CGK (15.45) by GA 879 

Sarapan pagi, lalu mengunjungi Chungha Grocery Shop untuk berbelanja oleh-oleh sebelum ke Incheon Airport. Tiba waktunya  diantar 

ke Airport untuk kembali ke Jakarta, dan sampai jumpa di tour selanjutnya bersama kami.   

  

 
Keberangkatan Minimal 20 Pax(Didampingi Tour Leader) Pendaftaran Deposit Rp. 5.000.000 (First Come First Serve) 

Keberangkatan Dewasa (Twin/Triple) 
Anak  

with Extra Bed 
Anak  No Bed 

(< 8 Tahun) 

Single Supp 
(Jika Sekamar 

Sendiri) 

 
24 & 27 Desember 2019 

EARLY BIRD Booking 

UNTIL 31 OKTOBER 2019 

Rp. 18.500.000 

EARLY BIRD Booking 

UNTIL 31 OKTOBER 2019 

Rp. 18.500.000 

EARLY BIRD Booking 

UNTIL 31 OKTOBER 2019 

Rp. 17.500.000 

 

Rp.  4.000.000 

Rp.  19.500.000 Rp. 19.500.000 Rp. 18.500.000 Rp.  4.500.000 

HARGA UNTUK INFANT DIBAWAH 23 BULAN (FLAT RATE): Rp.  5,000,000 untuk Garuda (HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU) 
 
 
 
 



                 
Harga Termasuk HargaTidak Termasuk 

  Tiket International Jakarta-Incheon by Garuda Indonesia(GA), 
Economy Class termasuk seluruh taxes(Tiket Grup Fixed Date & No 
Extend)  

 Bagasi 30Kg (GA) atau sesuai dengan ketentuan Airlines 
 Akomodasi hotel *3 setaraf (Twin / Triple) 
 Transportasi bus Pariwisata & tiket masuk objek wisata 
 Acara Tour & makan sesuai program paket tour diatas 
 Mineral Water 01 Botol Perhari 
 Tour Leader  
 Travel Kits (Luggage Tag) 
 FREE GROUP VISA 

 VISA KOREA Rp. 925.000 // FREE Group Visa Korea (Jika 
dianggap tidak memenuhi syarat, maka akan diarahkan untuk 
membuat Visa Individual dan tamu wajib membayar Biaya Visa 
Individual) => Periode Keberangkatan Start Agustus. => Aturan 
kedutaan Korea dapat berubah sewaktu-waktu   

 Tip Tour Leader, Local Guide, Driver: Rp. 850.000/Pax (6DAY)  
 Tips Porter Hotel, Mini Bar, Laundry, Telp, Kelebihan bagasi dll. 

 
OPTIONAL: Modem WIFI portable (up to 5 devices-UNLIMITED): Rp 
350,000(6Day) 

SYARAT & KONDISI :  

 Reservasi Booking dengan Uang Muka Minimum Rp. 5.000.000 /pax (NON REFUNDABLE). Dan pembayaran uang muka 

hanya menjamin keikut-sertaan dalam paket tour untuk menyatakan peserta telah setuju untuk mengikuti acara tour dan 

setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 

 Keberangkatan group minimal 20 peserta, 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 atau Keberangkatan di CANCEL (FULL REFUND) 

 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. 

 Type Bed Double /Twin base on Request sesuai yang didapat tergantung dari kondisi hotel 

 Masa berlaku passport minimal 7 Bulan dari tanggal kepulangan / Tiba di Indonesia 

 Jadwal perjalanan / penerbangan / harga dapat berubah sewaktu-waktu bila ada perubahan yang disebabkan delay 

penerbangan menyesuaikan kondisi di lapangan . 

 Pelunasan harus dilakukan selambatnya 21 hari sebelum tanggal keberangkatan  

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

 Biaya Pembatalan / Ganti tanggal / Pindah Paket 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 acara tour 

tersebut. 

 Peserta tour diwajibkan mengunjungi beberapa tempat perbelanjaan yang didukung oleh pemerintah dan pariwisata Korea, 

jika tidak maka akan dikenakan pinalti *GINSENG (USD80)/ *REDPINE-HEALTHY LIVER (USD40)/ *COSMETIC (USD20)/ 

*SDFS (USD20) *AMENTHYS (USD20)/ *GROCERY SHOP (USD20)  

 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  

 Apabila visa reject sebelum issued tiket: deposit kembalikan 50% dari total deposit dan biaya visa hangus  

 Apabila visa tidak diterima / reject setelah issued tiket (tiket sudah terbit ) :                                                                                              

Apabila visa reject 14 - 8 hari sebelum keberangkatan : uang visa hangus + uang tour hangus 80 % dari total harga tour. 

Apabila visa reject 7 hari sebelum keberangkatan : uang visa hangus + uang tour hangus 100 % ( refund tipping only )  

 Travel Agent berhak membatalkan secara sepihak apabila peserta belum melakukan pelunasan sesuai dengan waktu 

yang telah  ditentukan dan deposit akan dianggap hangus (Pelunasan tidak dapat menunggu kepastian visa terlebih 

dahulu).  

 Demi kenyamanan dan kelancaran perencanaan perjalanan tour, VILLA Tours & Travel berhak untuk menerbitkan tiket pesawat, 

kereta api dan transportasi lainnya, akomodasi, tiket masuk objek wisata tanpa melakukan konfirmasi lisan maupun tertulis 

kepada pendaftar yang telah melakukan deposit. 

 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 peserta mengerti dan meyetujui syarat & kondisi dari paket tour ini.  

 

** Dengan Peserta Membayar Deposit Tour Berarti Pesrta dianggap telah memahami dan menerima kondisi diatas ** 

 


