4D2N SBS SUPER CONCERT
Keberangkatan: 26 Apr

Hari 1 JAKARTA – INCHEON
OZ 762 23.50 – 08.50+1
26Apr Hari ini berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta untuk bersama-sama memulai perjalanan menuju Korea Selatan (bermalam di
pesawat).
Hari 2 INCHEON – SEOUL
 MP-flight, MS
27Apr Sesampainya di Ibukota Korea Selatan, Seoul, kunjungan pertama adalah berfoto di GWANGHWAMUN SQUARE kemudian
menuju K-STAR ROAD yang terkenal dengan ‘Gangnamdol’ boneka beruang besar dengan simbol berbagai K-Pop Idol
terkenal. Selanjutnya mengunjungi LINE FRIENDS CAFÉ & STORE untuk berburu beragai merchandise karakter Line atau
mencoba minuman dan makanan yang dijual di café-nya. Sore hari berkesempatan untuk bebas berbelanja di MYEONGDONG
STREET.
Hari 3 SEOUL – GWANGJU – SUPER CONCERT
 MP, MS
28Apr Setelah makan pagi, berangkat ke Gwangju untuk menuju SBS SUPER CONCERT. Setelah konser selesai, dijemput untuk
diantar bermalam.
Hari 4 SEOUL – INCHEON – JAKARTA OZ 761 16.55 – 22.15
 MP, MS
29Apr Perjalanan kembali meuju Seoul dan mampir di Local Product Supermarket sebelum diantar ke Bandara untuk penerbangan
kembali ke Jakarta. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama kami.
Harga dalam rupiah (IDR)

DEWASA
TWIN / TRIPLE

SINGLE
SUPPLEMENT

11,888,000

1,450,000

Biaya sudah termasuk
** Tiket pesawat kelas ekonomi Jakarta – Incheon – Jakarta dengan ASIANA AIRLINES termasuk airport taxes (dapat berubah sewaktu-waktu

tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan kebijakan Airlines)
**
**
**
**

Bagasi pesawat 1pc dengan berat max 20kg; hand carry 1pc dengan berat max 7kg sesuai dengan peraturan penerbangan
Tiket untuk SBS Super Concert
Akomodasi hotel bintang 3, makan dan local guide sesuai acara perjalanan yang telah disebutkan di atas
Tour Leader dari Jakarta (dengan minimum keberangkatan 20 dewasa)

Biaya belum termasuk
** Tipping untuk Tour Leader, Local Guide, & Driver: USD 23 / orang (total 4D2N)
** Visa Korea & Asuransi Perjalanan
** Pengeluaran Pribadi seperti biaya kelebihan bagasi, laundry, pay movie, minibar, telepon, dll
Syarat Pendaftaran
1. Pendaftaran peserta dengan deposit sebesar IDR 5.000.000 / orang (Non-Refundable;kecuali apabila group batal karena tidak memenuhi kuota)
2. Pelunasan pembayaran harus dilakukan paling lambat 21 hari sebelum tanggal keberangkatan (walaupun visa masih dalam proses)
3. Biaya pembatalan adalah sebagai berikut:
Setelah pendaftaran – Deposit hangus
30-15 hari sebelum keberangkatan – 50% dari biaya tour
Kurang dari 14 hari sebelum keberangkatan – 100% dari biaya tour
4. Pendaftaran akan dibatalkan secara otomatis apabila pelunasan belum dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
5. Apabila pengajuan visa ditolak oleh kedutaan, tamu dapat melampirkan visa rejection untuk permintaan refund tiket pesawat & hotel. Nominal
yang dikembalikan tergantung dari kebijakan masing-masing airlines & hotel
6. Acara perjalanan, biaya tour, airport taxes & fuel surcharge dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahan sebelumnya
disesuaikan dengan kondisi setempat, hotel, airlines dan kurs yang berlaku

