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Rincian Perjalanan
HARI KE 1: JAKARTA >> INCHEON
Pagi hari berkumpul di bandara International Soekarno Hatta untuk melakukan penerbangan menuju Incheon. Tiba di Incheon korea
keesokan harinya.

HARI KE 2 : INCHEON – NAMI ISLAND – MT. SORAK
Setibanya di Incheon, Anda akan diajak mengunjungi Gyeongbok Palace yang merupakan istana raja korea dilanjutkan mengunjungi
National Folk Museum dan melewati Blue House. Setelahnya menuju Nami Island yang merupakan tempat shooting drama korea
yang romantis winter sonata. Makan siang Chicken BBQ yang sangat enak. Setelahnya Anda akan ditransfer menuju Mt. Sorak untuk
bermalam. (Makan : --/Siang/Malam)

HARI KE 3: MT. SORAK – EVERLAND – SEOUL
Tour hari ini Anda akan mengunjungi Shenheungsa Temple, Great Bronze Buddha dan Gwonggeumseong Fortress dengan

menggunakan cable car menuju puncak gunung Sorak. Setelahnya Anda akan kami ajak mengunjungi sambil menikmati berbagai
macam wahana menarik di Everland dan juga Anda bisa menikmati wisata safari yang ada di sana. Malam harinya Anda akan
ditransfer ke hotel untuk beristirahat. (Makan : Pagi/Siang)

HARI KE 4 : SEOUL
Setelah sarapan di hotel Anda akan kami bawa untuk menjelajahi kota seoul yang merupakan ibukota dari Korea Selatan. Pertama
Anda akan kami ajak untuk belajar membuat kimchi dan memakai Baju Hanbook. Dilanjutkan menuju Ginseng Center, Red Pine,
Raisin Tree Shop, Cosmetic Shop, Duty Free Shop. Siang harinya mengunjungi Myeongdong dan Dongdaemun. Kemudian juga
Anda akan kami ajak menyaksikan Bibap Show yang sangat lucu dan menarik. Malam harinya acara bebas untuk menikmati
keindahan kota Seoul. (Makan : Pagi/Siang)

HARI KE 5 : SEOUL – INCHEON – JAKARTA
Acara bebas sampai tiba waktunya Anda akan diantar ke bandara International Incheon untuk melakukan penerbangan kembali
menuju Jakarta. Terima kasih dan sampai jumpa di program Gogoo Tour selanjutnya. (Makan : Pagi/--/--)

Syarat dan ketentuan
BIAYA TERMASUK:
- Tiket pesawat kelas ekonomi dengan Asiana Airlines / setaraf pp. Non endors, - - Non reroute, Non refund
- PPN 1%, Tax International dan Fuel Surcharge
- Akomodasi hotel bintang 3*
- Bagasi sesuai ketentuan penerbangan
- Pengurusan Check In di Bandara Soekarno-Hatta
- Tiket masuk obyek wisata sesuai jadwal acara
- Makan pagi, siang dan malam sesuai jadwal acara
- Travel bag GOGOO
- Tour Leader dari GOGOO

BIAYA TIDAK TERMASUK :
- Tour tambahan di luar acara (optional tour)
- Biaya porter di hotel
- Asuransi Perjalanan, Tips Tour Leader, Guide dan supir
- Pengeluaran pribadi : telephone, laundry, minibar,porter dll
Biaya Tour dapat berubah sewaktu-waktu TANPA pemberitahuan terlebih dahulu, disesuaikan dengan
situasi dan kondisi yang berlaku apabila terjadi kenaikan harga tiket pesawat, hotel, perubahan kurs valuta
asing, dsbnya. Demikian juga jadwal perjalanan dapat berubah sewaktu-waktu dikarenakan situasi / kondisi
yang berlaku demi keselamatan dan kelancaran pelaksanaan Tour

