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KOREA SELATAN FREE & EASY TOUR 
4 Hari / 3 Malam 

 

 
 

Hari 1 • KEDATANGAN DI SEOUL    (tidak ada makan) 
 

Tiba di Bandara Internasional Seoul, anda akan dijemput oleh representative Santa Bali lalu transfer ke 

hotel. Waktu bebas menikmati suasana Kota Seoul. 
 

Bermalam di Hotel pilihan  
 

Hari 2 • SEOUL        (MP)  
 

Makan pagi di Hotel 
 

Waktu bebas menikmati fasilitas hotel atau optional tour. 
 

Bermalam di Hotel pilihan 
 

Hari 3 • SEOUL        (MP)  
 

Makan pagi di Hotel 
 

Waktu bebas menikmati fasilitas hotel atau optional tour. 
 

Bermalam di Hotel pilihan 
 

Hari 4 • KEBERANGKATAN DARI SEOUL    (MP)  
 

Makan pagi di Hotel 
 

Waktu bebas hingga tiba waktu keberangkatan untuk transfer kembali ke Airport. Transfer ke airport 

untuk mengejar penerbangan ke Bali. 
 

 

* * * Akhir Pelayanan* * * 
 

Hotel Class 

Harga tour per orang x1000 dalam mata uang IDR (twin share)  

FIT (Driver cum guide) 

Harga Min. 2 pax Single Supplement 

3 Star 5.650 2.550 

4 Star 6.550 3.150 

5 Star 9.300 4.650 
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Harga anak: Anak (2-12 tahun) 

*Anak di bawah 2 tahun – Gratis 

*Anak tanpa tempat tidur tambahan – 50% dari harga dewasa 

*Anak dengan tempat tidur tambahan – 75% dari harga dewasa 

*Anak tidur berdua dengan orang dewasa – 100% dari harga dewasa 

 

Hotel Seoul (3 malam) 

3 star May Place Dongdaemun / Urban Place Gangnam 

4 star T Mark Myeongdong / Glad Hotel Seoul 

5 star Coex International Seoul / T-Mark Grand Hotel Myeongdong 

 

Harga paket termasuk : 

1. 03 malam menginap di hotel pilihan (1 kamar berdua/twin sharing) atau yang setaraf 

2. Transfer in/out Bandara – Hotel – Bandara 

3. Driver cum berbahasa Inggris 

4. Daily breakfast 

 

Harga paket tidak termasuk : 

1. Tiket Internasional Denpasar – Seoul – Denpasar 

2. Tipping (USD 5/pax/hari)  

3. Biaya pengeluaran pribadi (laundry, telephone, mini bars) 

4. Asuransi perjalanan 

5. Tour tambahan / Optional tour / Makan siang dan malam 

 

Remarks: 

1. Deposit dilakukan pada saat reservasi sudah confirm 

2. Masa berlaku passport asli tidak kurang dari 6 bulan dihitung dari tanggal keberangkatan 

3. Pelunasan paling lambat 21 hari sebelum tanggal keberangkatan 

4. Pembatalan yang dilakukan setelah tiket terissue atau sudah dikeluarkan akan dikenakan 

biaya tiket full 100% dan biaya lainnya 

5. Pembatalan dalam 15 hari sebelum keberangkatan dikenakan 75% dari harga tour 

6. Pembatalan dalam 0-12 hari sebelum keberangkatan dikenakan 100% dari harga tour 

7. Dokumen atau fotocopy passport lengkap dan jelas diserahkan ke Santa Bali paling lambat 21 

hari sebelum keberangkatan 

8. Tidak ada pengembalian tour/objek wisata yang tidak dipakai selama tour berjalan 

9. Complaint hanya bisa diterima pada saat tur sedang berjalan dan kami tidak menerima 

complaint pada saat anda sudah selesai mengikuti tur dan telah kembali ke Indonesia/Bali 

10. Waktu tunggu untuk service kedatangan di bandara: sopir akan menunggu sampai 1 

setengah jam setelah waktu kedatangan pesawat 

11. Semua transfer dan tours akan dibatalkan jika ada topan / kabut dan cuaca buruk 

12. Harga dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kurs mata uang asing 
 

Validitas: 

Harga di hanya berlaku hingga bulan 30 Juni 2017 
 

Catatan: Jika hotel yang anda pilih penuh pada periode yang anda inginkan atau kategori room 

terjual habis, kami akan memberitahu anda informasi tentang tambahan/pengurangan harga sesuai 

dengan periode waktu permintaan anda dengan menginformasikan nama hotel yang akan dipesan 
 

Kami berharap anda mendapatkan apa yang anda harapkan dan jika ada hal yang kurang jelas 

atau ada permintaan sesuai dengan harga yang anda inginkan jangan ragu untuk menghubungi 

kami kembali, kami akan siap membantu anda. 
 

Terima Kasih & Salam, 
 

Santa Bali Tours & Travel 


