
 

 
 

 
 

 
 

07 HARI BUSAN – NAMI ISLAND –SEOUL TOUR 
 
DAY 01 :  MEDANSINGAPORE  MI233 : 08.40 – 11.15  
     SINGAPOREBUSAN  SQ616 : 23.10 – 06.35 
Para Peserta berkumpul di KualaNamu International Airport untuk penerbangan menuju Busan via Singapore. Bermalam di 

pesawat. 
 

DAY 02 : BUSAN (L/D)                                                           
Anda akan tiba di Busan pada pagi hari. Kemudian Anda akan di bawa ke Gamcheon Cultural 
Village. Setelah itu ke Yongdusan Park yang terletak di kawasan Gwangbokdong di pusat kota 
Busan, Anda dapat berfoto dengan menara setinggi 120m. Setelah itu ke Oryukdo Skywalk untuk 
photostop, dan acara bebas shopping di BIFF Square Shopping. 
 

DAY 03 : BUSAN – NAMI – CHUNCHEON (B/L/D)  

Setelah sarapan pagi, Anda akan di transfer menuju ke Nami Island dan mengunjungi beberapa 
lokasi photostop seperti Soyanggang Skywalk. Lalu acara bebas dan kembali ke hotel untuk 
beristirahat.  

 

DAY 04 : CHUNCHEON – SEOUL (B/L/D) 

Setelah sarapan pagi, Anda akan ditransfer untuk kembali ke Seoul, lalu mengunjungi K Star Road, 
Shopping di Red Pine Shop, kegiatan Making Kimchi, lalu acara bebas shopping di pasar malam 

Myeongdong Shopping. 
 

DAY 05 : SEOUL (B/L/D) 

Setelah sarapan pagi, acara tour akan dimulai dengan mengunjungi Ginseng Showroom, dan Cosmetic 
Shop. Lalu kegiatan Wearing Hanbok di Gyeongbok Palace, melewati rumah presiden Korea Blue 
House, acara shopping di Duty Free Shop, dan acara bebas berbelanja di Dongdaemun Fashion 
Market. 
 

DAY 06 : INCHEON  SINGAPORE (B/L/D)  SQ603 : 23.15 – 04.55  

Setelah sarapan pagi, Anda akan dibawa ke N Seoul Tower + Love Lock untuk acara photostop, Bukcheon Hanok Village, 
Amethyst Showcase, Hongdae Street, kemudian acara bebas untuk berbelanja di Korea Food & Souvenir Supermarket. Setelah 
makan malam, Anda akan di bawa ke Airport untuk penerbangan malam kembali ke Medan via Singapore. 
 

DAY 07 : SINGAPORE  MEDAN  MI234 : 07.30 – 07.55 
Pagi ini tiba di Singapore untuk melanjutkan penerbangan kembali ke Medan. Acara tour pun selesai.  

 

Terima kasih karena telah berpartisipasi bersama dengan King’s Holiday. 
 

 

HoMe SwEeT hOmE 

 
 

TGL  
KEBERANGKATAN 

Dewasa / Anak 
Twin Share / 

Triple 

Anak 
No Bed 

Visa  
Korea 

Travel 
Insurance 

*tidak wajib 

Simcard Korea  
( Unlimited )* 

Modem 
( Unlimited )* 

22 FEB 2020 
14, 21 MAR 2020 

04 JUL 2020 
USD 998 

 
USD 888 

 
Rp 300.000 USD 14 Rp 215.000 Rp 45.000/ hari 

 

 
 

Note : 

 Biaya tour belum termasuk VISA KOREA 

 Pembayaran harus dalam mata uang Rupiah, dan Rate yang berlaku pada hari pelunasan biaya Tour. 

 Biaya tour, Visa, Airport Tax dan Fuel Surcharge dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu disesuaikan dengan kondisi Pihak 
Penerbangan, Kurs Mata Uang dan/atau kebijakan dari Kedutaan. 

 PT. King’s Star berhak menjadwal ulang, mengganti dan/atau mengurangi susunan acara wisata disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku demi 
kelancaran acara tour dan kebaikan untuk semua pihak. 

 PT. King’s Star tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul akibat keterlambatan/pembatalan pesawat dan kejadian-
kejadian diluar dugaan termasuk gangguan force majeur seperti pemogokan, bencana alam, dll. 

 

PerbedaanWaktu : 
02 Jam di depan WIB 

Mata Uang yang di Pakai : 
KRW (WON KOREA) 

 

Diskon Early Bird 
USD 30/orang 

BONUS : 
newBIBAP 

SHOW 



 

 
 
 
 
Syarat Visa KOREA Group (Minimal 5 Orang): 

1. COPY PASSPORT  
2. COPY KTP, KK  
3. BUKTI KEUANGAN 3 BULAN TERAKHIR 

 
SYARAT DAN KONDISI TOUR 

1. Group akan diberangkatkan jika jumlah peserta mencapai 16 orang dewasa. Jika tidak cukup peserta, tour akan ditunda 
sampai memenuhi 16 orang dewasa. 

2. Pendaftaran harus disertai pasport asli / fotokopi paspor dan pembayaran uang muka. 
*Panjar + uang visa, dengan pelunasan harap lambat 30 hari sebelum keberangkatan. 
*untuk request tertentu, misalnya permintaan upgrade tiket pesawat ke Business Class, maka deposit yang diberikan diatas 

dari panjar yang sudah diberikan (sesuai dengan besar selisih tiket) 
3. Kenaikan Airport Tax Internasional & Fuel Surchange sebelum keberangkatan tour menjadi tanggungan peserta. 
4. Deposit / pembayaran uang muka tidak dapat dikembalikan apabila ada pembatalan dari peserta Tour. 
5. Biaya pembatalan oleh peserta dalam waktu : 

a) 15 – 30 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 50% dari harga tour. 
b) 7 – 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya sebesar 80% dari harga tour. 
c) Kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan dikenakan biaya 100% dari harga tour. 

6. Apabila Visa ditolak/tidak selesai pada waktunya, dengan ketentuan dan kondisi sebagai berikut : 
a) Penolakan visa/tidak adanya keputusan visa diterima ataupun ditolak (visa masih dalam proses) yang terjadi akibat 

keterlambatan customer dalam memberikan dokumen sehingga menyebabkan visa tidak siap pada waktunya, maka 
deposit akan hangus.  

b) Penolakan visa/tidak adanya keputusan visa diterima ataupun ditolak (visa masih dalam proses) dari embassy dan 
menyebabkan visa tidak siap pada waktunya, akan dikenakan biaya (ADM tiket pesawat) yang berlaku.  

c) Uang visa tidak dapat dikembalikan. 
7. Tidak ada nilai pengembalian uang apabila peserta membatalkan sebagian dari acara tour / servis yang telah di tentukan / 

tertulis dalam brosur perjalanan. 
8. Demi kelancaran tour, acara perjalanan dapat berubah-ubah tanpa mengurangi tempat wisata yang dikunjungi. 
9. Dalam keadaan force majeure / tidak teratasi karena bencana alam, kerusuhan, suasana mencekam dan lain-lain. Rencana 

perjalanan dapat dirubah baik susunan maupun jadwalnya tanpa pemberitahuan lebih dahulu, hal ini demi kepentingan dan 
keamanan seluruh rombongan. Dalam hal ini kami tidak bertanggung jawab dalam pengembalian biaya uang atas service 
yang sudah dibayarkan tapi tidak digunakan. 

10. Kami tidak bisa menjanjikan untuk permintaan khusus seperti connecting room, king size bed padakamar hotel, deviasi, dll. 
Tergantung ketersedian dan situasikondisi pada saat itu. 

11. Apabila terjadi pergantian tanggal setelah issued tiket, maka akan dikenakan biaya pergantian tanggal sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dari Airlines yang bersangkutan. 

12. Apabila terjadi pembatalan pada tiket-tiket yang telah diissued maka akan dikenakan biaya cancellation sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dari Airlines yang bersangkutan (kebanyakan non-refundable). 

 

*No Cancellation, No Re-Name, No change date, No Refund, None re-routeable. 
Guarantee Booking FIRST COME, FIRST SERVE  

 


