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KOREA ANSAN - SEOUL  

 

Hari 01 : JAKARTA – INCHEON   
Berkumpul di Bandara Soekarno – Hatta, anda akan melanjutkan perjalanan menuju Korea by Garuda Indonesia pada Pk. 23.25. 

Anda sudah harus berada di Bandara Soekarno Hatta 4 Jam sebelum Keberangkatan. 
 

Hari 02 : INCHEON  - SONGDO – ANSAN  
Setibanya sampai di Incheon disambut oleh Guide yang ramah kemudian pergi mengunjungi Songdo Central Park yang 

merupakan tempat syuting “Running Man” acara variety show Korea yang terkenal. Setelah itu akan dianjutkan dengan menuju 

ke Ansan,  disini kita akan mengunjungi Gyengonggido Art Museum, Bada Hyanggi Theme Park, Nojeckbong Fall Park, dan 

yang terakhir dilanjutkan dengan Ansan Mosque Check in di hotel untuk beristirahat. (MS/MM) 
 

Hari 03 : ANSAN - SEOUL 
Makan pagi di hotel. Lalu, kita ke Seoul untuk City Tour. Disana kita akan belajar membuat Kimchi dan mencoba menggunakan 

Hanbok (Baju Tradisional Korea). Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pergi ke ITAEWON MOSQUE untuk beribadah dan 

setelah itu pergi berbelanja di ITAEWON INTERNASIONAL MARKET.  Hari ini juga kita akan pergi ke Bukchon Hanok Village  

yang dimana kita dapat menikmati perumahan tradisional. Dilanjutan lagi dengan mengeksplore kota Seoul dari ketinggian di 

Seoul N-Tower, disini kita juga bisa meletakkan gembok cinta di love and lock.  Terakhir akan dibawa ke tempat pusat 

berbelanja untuk shopping yaitu di Dongdaemun.  (MP/MS/MM) 
 

Hari 04 : SEOUL CITY TOUR 
Makan pagi di hotel. Pada hari ini kita akan melewati Blue House, kemudian mengunjungi Gyeongbok Palace & National 

Folkfore Museum. Hari ini juga kita akan mengintip rahasia kecantikan orang Korea dan berbelanja di UGB Cosmetic Shop, 

Amethyst Showcase,National Ginseng Museum, Red Pine Shop (Korea Herbal Medicine), Duty Free Shop (Belanja murah 

bebas pajak), dan shopping di Myeongdong Street. (MP/MS/MM) 
 

Hari 05 : SEOUL -  JAKARTA   
Morning call di pagi hari setelah itu  kita akan berangkat untuk Makan Udon dan Berbelanja oleh-oleh di Chungha Grocery 

Shop sebelum  kita ke Incheon Airport. Tiba waktunya  diantar ke Airport untuk kembali ke Jakarta, dan sampai jumpa di tour 

selanjutnya bersama kami.Semoga perjalanan ini membawa kenangan manis yang tak terlupakan Terima kasih telah memilih 

Wifa Tour & Travel sebagai patner perjalanan  anda dan sampai berjumpa di destinasi berikutnya (MP) 

 

Highlight : Bada Hyanggi Theme Park, Bukchon Hanok 

Village, Gyengbok Palace 

 

Keberangkatan Min 20 Dewasa  

 

5 HARI 

KEBERANGKATAN 

ADULT  CHILD - 11 Th SINGLE 

Twin/Triple 

Share 
Extra Bed No Bed SUPLEMENT 

11 Juni 2019 

18 Juni 2019 
11.580.000 11.380.000 10.900.000 2.900.000 

 
**Harga / Jadwal / Acara Tour / Apt Tax Int’l dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dulu** 
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Harga Termasuk 
 

 Tiket International CGK-ICN-CGK by Garuda 

 Bagasi sesuai ketentuan  (30 Kg) 

 Akomodasi hotel *3 atau setaraf (Twin ) 

 Transportasi bus ber-AC & tiket masuk objek  wisata 

 Makanan Halal sesuai Itinerary  

  Air Mineral 1 Botel /hari/ Orang 

 Tour Leader berpengalaman 

 Travel Insurance 

 Souvenir Wifa Travel 
 

Harga Tidak Termasuk 
 

 Acara Tambahan ( Optional Trip ) 

 Visa Korea Single Entry (proses normal) 

Rp.800.000,- 

 Tipping Local Guide dan Driver Rp. 

105.000/pax/day 

 Pengeluaran tambahan pribadi seperti ; cucian, 

telpon, minibar, room service, Poter dll. 

 Kelebihan berat bagasi yang dikenakan oleh Airlines 

yang bersangkutan (Extra Excess Baggage) 

SYARAT & KONDISI 
 
 Uang Muka pendaftaran tidak dapat dikembalikan ( Non – Refundable ) + By Visa (Jika ada) 

 Airport Tax Internasional, Fuel Surcharge, biaya visa dan Asuransi perjalanan pribadi dapat berubah sewaktu 

waktu dan akan disesuaikan kepada peserta sebelum keberangkatan. 

 Dalam hal aplikasi visa (Jika ada), Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sesuai jadwal 

dan ketentuan dari pihak kedutaan dan biaya visa tetap harus dilunasi walaupun visa Belum setujui oleh pihak 

kedutaan. 

 Group akan diberangkatkan apabila mencapai jumlah minimum peserta. 

 Acara perjalanan dapat berubah/diputar berdasarkan kondisi tiap tiap penerbangan dan hotel di masing masing 

kota/Negara. Apabila dalam periode tour di kota kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran/konferensi, 

atau hotel yang ditawarkan sedang penuh, maka akan diganti dengan hotel hotel lain yang setaraf di kota 

terdekat. 

 Apabila terjadi Force Majeur (kondisi di luar kendali seperti : kehilangan, kerusakan, gangguan, keterlamabatn 

sarana angkutan/transportasi, bencana alam dll) yang dapat mengaruhi acara tour akan dirubah dan bersifat non-

refundable (tidak dapat dikembalikan). Dan Biaya Tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang 

disebabkan oleh Force Majeur. 

 Pelunasan biaya tour paling lambat 14 hari sebelum keberangkatan (apabila tamu belum full payment maka tiket 

kami tidak bias proses issued, dan apabila tiket cancel by system diluar tanggung jawab Wifa travel) 

 Untuk proses issued tiket 14 hari sebelum keberangkatan (tamu harus Full Payment) 

 Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines yang bersangkutan. 

 Pengunduran diri/pindah tanggal/ pindah acara tour sebelum tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya 

pembatal,sbb: 

1. Setelah pendaftaran : Uang Muka Pendaftaran (non-refundable) 

2. 30 - 14 hari kalender  sebelum tanggal keberangkatan : 75 % dari biaya Tour 

3. 13 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan : 100 % dari biaya tour 

4. Apabila visa tamu tidak diterima / reject sebelum issued tiket maka deposit dikembalikan 50 % dari total 

deposit dan biaya visa hangus (apabila urus visa di Wifa Travel) 

5. Apabila visa tamu tidak diterima/reject setelah issued tiket (tiket sudah terbit) deposit hangus full + biaya 

penalty tiket (sesuai prosedur airlines) 
 

Dengan membayar Uang Muka Pendaftaran Biaya Tour, Anda dianggap telah memahami dan menerima 

syarat dan kondsi diatas 
 

mailto:info@wifatravel.com
http://www.wifatravel.com/

