
  

 

 

Highlight : FREE HAN RIVER CRUISE, Kimchi Making+Hanbok Wearing, Masjid Agung, 

N-Seoul Tower, Love Lock 

 

Day 1 JAKARTA – INCHEON     CGK (2345) – ICN (08.55)  by OZ 

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

BERMALAM DI PESAWAT 

Day 2 INCHEON – NAMI ISLAND – SEOUL   (Makan Siang, Malam) 

Sesampainya di Incheon, kita akan menikmati pengalaman membuat KIMCHI dan memakai pakaian 

tradisional Korea HANBOK. Dilanjutkan menuju ke Nami Island yang merupakan tempat shooting film 

drama “Winter Sonata”. Setelah selesai kita akan kembali ke Seoul mengunjungi ITAEWON GRAND 

MOSQUE (MASJID AGUNG), bagi peserta non-muslim dapat shopping di ITAEWON INTERNATIONAL 

MARKET.       

HOTEL : LAR’T HOTEL *** /SETARAF 

Day 3 SEOUL – SKI RESORT – SEOUL                    (Makan Pagi, Makan Siang) 

Sarapan pagi di hotel. Hari ini kita akan menuju ke SKI RESORT (tidak termasuk baju&peralatan sk: 

OPTIONAL 40USD/PAX). Setelah selesai kita akan kembali ke Seoul untuk menikmati pengalaman 

menyusuri sungai HANGANG dengan HAN RIVER CRUISE. Setelah selesai kita akan shopping di 

DONGDAEMUN MARKET 

Day 4 SEOUL                     (Makan Pagi, Makan Siang) 

Setelah sarapan pagi di hotel, kita akan city tour melewati The Blue House, mengunjungi Gyeongbok 

Palace, National Folk Museum, N-SEOUL TOWER (PHOTOSTOP), LOVE LOCK, Ginseng Outlet, 

Cosmetic Shop, Red Pine Shop, Amethyst Shop, Duty Free Shop. Dilanjutkan shopping di 

MYEONGDONG STREET 

Day 5 SEOUL – JAKARTA   (Makan Pagi)      ICN (1755) – CGK (2215) by OZ 

Setelah sarapan pagi, kita akan shopping di Korean Food & Souvernir Supermarket untuk berbelanja 

oleh-oleh sebelum ke Incheon Airport. Sampai waktunya akan diantar ke hotel untuk kembali ke Jakarta, 

dan sampai berjumpa di acara tour selanjutnya. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

HARGA TOUR PER PAX (KEBERANGKATAN MIN 15 DEWASA) – DIDAMPINGI T/L DARI JAKARTA  

HARGA DALAM RUPIAH (IDR) –NETT TO AGENT 

TGL 

KEBERANGKATAN 

 

DEWASA 

TWIN / 

TRIPLE 

 

ANAK 

EXTRA 

BED 

 

ANAK 

NO BED 

 

SINGLE 

SUPP. 

 

 

Intl. Apt Tax  

 

             

             22, 27 NOV 

              05, 12 DEC 

                    22 JAN 

                   19,  FEB  

8.590.000 

8.590.000 

8.590.000 

8.590.000 

8.390.000 

8.390.000 

8.390.000 

8.390.000 

8.090.000 

8.090.000 

8.090.000 

8.090.000 

2.400.000 1.680.000 

BIAYA TERMASUK BIAYA TIDAK TERMASUK 

1. Tiket pesawat kelas ekonomi CGK-ICN-CGK by OZ 
2. Airport tax international & Fuel Surcharge 
3. Visa Group KOREA ( apa bila memenuhi persyaratan) 
4. Akomodasi bintang 3 berdasarkan twin sharing  
5. Makan dan tour sesuai program acara di atas 
6. Bagasi 30kg & cabin baggage 7kg  per pax sesuai aturan 

maskapai penerbangan 
7. Tour Leader dari Jakarta (minimal 15 dewasa) 
8. Asuransi perjalanan group (usia tertanggung maksimal di 

bawah 70 tahun)  
9. Kunjungan ke toko wajib :  GINSENG OUTLET, RED PINE 

CENTER, COSMETIC OUTLET, DUTY FREE, AMETHYST 
SHOWROOM, LOCAL SUPERMARKET. 

1. Tipping Tour Leader, Guide & Driver : Rp 
500,000 /pax (dibayarkan di Jakarta) 

2. Optional tour  
3. Biaya Singgle Supplement / 1 kamar 

sendiri 

4. Asuransi dan dokumen pribadi lainnya 
5. Kelebihan bagasi, bea masuk barang 

kena pajak, atau pengeluaran lainnya 
6. Tas atau koper  

 

Update : 03 NOV 2018 



  

 
Syarat dan Ketentuang : 
1.Deposit tour sebesar IDR 4.000.000 /orang (NON-REFUNDABLE) untuk menyatakan 
tamu yang daftar telah setuju untuk mengikuti acara tour dan setuju dengan syarat dan 
ketentuan tour. 
Pelunasan harus dilakukan selambatnya 14 hari sebelum tanggal keberangkatan ( 

apabila tamu belum full payment maka tiket kami tidak bisa proses issued , dan 

apabila tiket cancel by system diluar tanggung jawab TraveL Agent ). 

pembatalan, sbb : 

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

2. 30 - 14 hari kerja sebelum tanggal keberangkatan: 75% dari biaya tour 

3. 13 hari kerja 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 

RAP) 

5. apabila visa tamu tidak diterima / reject setelah issued tiket ( tiket sudah terbit ) 

: 

- apabila visa reject 14 - 7 hari sebelum keberangkatan : uang visa hangus + uang 

tour hangus 80 % dari total harga tour 

- apabila visa reject 7 - hari keberangkatan : uang visa hangus + uang tour hangus 

100 % dari harga tour ( refund tipping only ) 

    (Pelunasan tidak dapat menunggu kepastian visa terlebih dahulu). 

 3. Acara perjalanan dapat berubah atau diputar berdasarkan kondisi setiap penerbangan, 

hotel,    event-event tertentu, konferensi, atau kondisi Force Majeur (kondisi di luar kendari 

seperti : kehilangan, kerusakan, gangguan, keterlambatan sarana angkutan/transportasi, 

bencana alam dll) dan perubahan ini bersifat NON-REFUNDABLE (TIDAK DAPAT 

DIKEMBALIKAN). Serta biaya tour tidak termasuk segala pengeluaran tambahan yang 

disebabkan oleh Force Majeur 

4. Pengunduran diri/pindah tanggal/pindah acara tour dari pihak tamu, maka akan dikenakan 

: 

- Setelah pendaftaran, uang deposit / uang muka pendaftaran akan hangus 

• untuk proses issued tiket 14 harisebelumkeberangkatan ( tamu 

sudah    harus full payment )  

• Deviasi akan dikenakan biaya sesuai dengan kondisi Airlines 

yang bersangkutan. 

• Pengundurandiri / pindahtanggal / pindah acara tour sebelum 

tanggal keberangkatan akan dikenakan biaya 

2. Travel Agent berhak membatalkan secara sepihak apabila tamu belum 

melakukan pelunasan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan 
deposit akan dianggap hangus 



  

- Biaya 100% / FULL dari harga tour (kurang dari dan 21 hari sebelum tanggal 
keberangkatan) 

5. Keberangkatan group tour minimal 15 orang. Jika tidak mencapai jumlah tersebut, maka 
travel agent berhak menyesuaikan harga tour atau membatalkan acara tour. 

   - apabila visa reject 14 - 7 hari sebelum keberangkatan : uang visa hangus + 

uang tour hangus 80 % dari total harga tour  

   - apabila visa reject 7 - hari keberangkatan : uang visa hangus + uang tour 

hangus 100 % dari harga tour ( refund tipping only )  

8. Dengan melakukan pendaftaran dan deposit, maka tamu dianggap setuju dengan syarat 

&    ketentuan yang disampaikan. 

 

 

 

 

6. Jika visa yang diajukan, ditolak oleh pihak kedutaan dan menyebabkan 
tamu tidak  bisa berangkat ( itu diluar tanggung jawab ROYAL ASIA PACIFIC 
), maka tamu harus melampirkan visa rejection untuk kami proses refund : 

7.Biaya tour dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya 
dikarenakan airport tax internasional/ domestik dan kenaikan kurs yang 
signifikan. 
 


