HAL-HAL PERHATIAN
ROTAMA TOUR : KOREA
Periode : NOVEMBER 2018

Kami sampaikan Hal-hal yang perlu diketahui oleh peserta tour kami yaitu :
1.
IKLIM dan CUACA
Suhu di Korea Selatan saat ini berkisar 2 C s/d 18 C yang beragam di berbagai kota.
o

o

2.
PAKAIAN
Peserta diharapkan membawa pakaian sesuai dengan suhu udara di atas. Dianjurkan mengenakan jaket, long
jon, sarung tangan, sepatu yang nyaman, tertutup, bertumit rendah untuk kenyamanan Anda berjalan,
membawa topi untuk melindungi diri terhadap angin. Terkadang di beberapa kota bisa turun hujan, sebaiknya
membawa payung kecil / payung lipat/jas hujan.
3.
PERBEDAAN WAKTU
Perbedaan waktu di Korea Selatan adalah 2 jam lebih cepat dibandingkan WIB.
Misalkan di Jakarta pk. 10.00, maka di Korea adalah pk. 12.00.
4.
MAKANAN
Variasi makanan yang disediakan sudah diaturkan sebelumnya sesuai dengan jadwal perjalanan guna
menghindarkan rasa bosan. Walaupun kami sudah berusaha, namun tetaplah sulit untuk memenuhi selera
seluruh peserta yang beragam, karenanya Anda dianjurkan untuk membawa jenis-jenis makanan dalam
kemasan ( misal : abon, mi instant, keripik kentang, sambal botol, dll ) yang berguna untuk membangkitkan
selera makan.
5.
OBAT-OBATAN
Disarankan untuk membawa obat-obatan umum atau pribadi, terutama bila Anda ada penyakit tertentu. Karena
Anda tidak selalu dapat membeli obat-obatan tanpa resep dokter. Dianjurkan juga untuk membawa
multivitamin yang sangat berguna untuk menjaga stamina tubuh selama tour.
6.
UANG
Mata uang asing yang digunakan adalah di Korea adalah Won ( KRW ). Anda bisa membawa mata uang USD yang
mudah untuk ditukarkan.
Perkiraan kurs saat ini :
USD 1 = KRW 1131
KRW 1 = IDR 13,5
7.
TELEPON GENGGAM
Handphone berjenis GSM 3G dapat digunakan di Korea. Silakan menghubungi operator selular Anda untuk
mengaktifkan fasilitas roaming internasional dan memastikan kecukupan pulsa yang tersedia.
8.
KOPER / BAGASI
Sesuai dengan peraturan penerbangan internasional, untuk kelas ekonomi berlaku masing-masing peserta tour
diperbolehkan membawa 1 ( satu ) koper sebagai bagasi dengan ketentuan 1 bagasi tidak lebih dari 23 Kg
untuk International Flight & tidak lebih dari 15 Kg untuk Domestic Flight, 1 ( satu ) buah tas ukuran cabin
dengan berat tidak lebih dari 7 Kg. Sebaiknya membawa koper beroda empat.
Untuk benda-benda berbentuk cair / gel, sebaiknya dimasukkan dalam bagasi Anda. Bilamana diperlukan untuk
dibawa dalam tas cabin, maka setiap kemasan benda cair / gel ini tidak boleh melebihi 100 ml, dan jumlah
total dari benda cair / gel tersebut tidak melebihi 1000 ml dan dimasukkan dalam satu buah kantong plastik
transparan dengan seal penutup.
Benda-benda mengandung aerosol, bersifat tajam dan runcing ( gunting kuku, cutter, peralatan manicure,
pisau lipat, dll ) supaya tidak dimasukkan dalam tas cabin, namun disimpan dalam bagasi Anda.

Karena perjalanan yang berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, kami mengharapkan kopor dalam ukuran
yang tidak terlalu besar, dilengkapi dengan gembok / kunci, dan masih dalam keadaan baik serta kuat untuk
menghindari pecah / rusak selama perjalanan yang mengakibatkan barang-barang didalamnya berhamburan
atau hilang. Hindari berat bagasi melebihi ketentuan pihak airlines karena biaya kelebihan bagasi akan
dibebankan langsung kepada penumpang tersebut.
9.
KEAMANAN
Dianjurkan untuk tidak mengenakan / membawa perhiasan yang berlebihan. Sebaiknya membawa dompet yang
dapat disimpan dibalik baju Anda untuk menyimpan paspor / uang. Peserta tour diharapkan untuk tidak
meninggalkan barang-barang berharga didalam bus secara terbuka. Pengemudi bus, Local guide, Tour
Operator, dan Tour Leader tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan barang akibat kelalaian
peserta tour.
Dianjurkan untuk membuat foto copy paspor, kartu kredit ataupun dokumen perjalanan lainnya untuk
dibawa dan ditinggalkan di rumah, yang berguna untuk keperluan emergency jika terjadi kehilangan.
10.
HOTEL CHECK-IN
Pengaturan kamar dilakukan saat check-in akan diusahakan yang terbaik dan disesuaikan dengan reservasi yang
dilakukan. Akan tetapi ketersediaan kamar dengan jenis / tipe tertentu di hotel tidaklah selalu sesuai dengan
keinginan.
11.
PENGELUARAN PRIBADI
Adalah tanggung jawab peserta pribadi bilamana menggunakan fasilitas diluar program perjalanan, seperti
misalnya di hotel ( laundry, mini bar, room service, dll ) ataupun optional tour yang tidak tercantum dalam
program perjalanan. Bilamana pengeluaran pribadi terjadi di hotel, mohon diselesaikan di Reception sebelum
check-out / meninggalkan hotel.
12.
TIPS
Pemberian tip adalah suatu kebiasaan yang wajar dalam suatu perjalanan tour, dimana tip ini adalah bentuk
penghargaan terhadap layanan yang kita terima dari para penunjang tour.
13.





LAIN-LAIN
Dianjurkan untuk membawa 1 stel pakaian ganti di dalam tas cabin Anda, untuk berjaga-jaga terhadap
kemungkinan keterlambatan bagasi
Dianjurkan membawa perlengkapan toiletries (sampo, sabun, sikat gigi, pasta gigi dan lainnya)
dikarenakan seringkali hotel di Korea tidak menyediakan toiletries lengkap.
Dianjurkan untuk membawa memory card / film kamera dan persediaan baterai dalam jumlah yang
cukup, karena barang-barang tersebut harganya cukup tinggi di luar negeri
Untuk voltase listrik di Korea adalah 220 Volt, dengan bentuk plug bulat sejajar ( seperti di
Indonesia ). Dianjurkan untuk membawa adaptor internasional untuk kemudahan Anda dalam
melakukan pengisian listrik terhadap barang-barang elektronik yang dibawa

Have a great trip..

