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Sangok Madiha IM

Korea Trip for Suad ( 2 persons )
Price (KRW) Not Including Including Time Table Program Area Date

₩560,000 الوجبات
التذاكر للمعالم السیاحیة

خدمة التوصیل إلى مطار كیمبو

خدمة التوصیل من وإلى المطار في جزیرة جیجو

السیارة الخاصة مع السائق الذي یتكلم اإلنجلیزیة

خدمة التوصیل من مطار بوسان إلى الفندق

10:00~09:00

وقت اإلقالع
11:20

خدمة التوصیل إلى المطار الفندق إلى مطار كیمبو

Apr. 22th
Sun وقت الوصول2

12:30 خدمة التوصیل إلى الفندق الوصول في جیجو

13:00~20:00
الغذاء

متحف الشاي األخضر
حدیقة الكرستال

الرحلة في جیجو

10:00~18:00
مرتفع سونغ سان إیل تشول یو نغ

عالم إیكو
الفوھة البركانیة

الرحلة في جیجو Apr. 23th
Mon 3

وقت اإلقالع
13:00 خدمة التوصیل إلى الفندق في جیجو إلى المطار الوصول في مطار جیجو

Apr. 24th
Tue 4

الوصول في بوسان
14:00 خدمة التوصیل من مطار بوسان إلى الفندق في بوسان جیجو -> بوسان

₩1,090,000 الوجبات

المرشد السیاحي
السیارة الخاصة
تذكرة التلفریك

10:00~18:00

قریة غامتشون الثقافیة
سوق كوكجي الشعبي

ركوب التلفریك على البحر
شاطئ غوانغ آن

الوصول في بوسان Apr. 25th
Wed 5

المرشد السیاحي
السیارة الخاصة
تذكرة السفینة

10:00~18:00

ممشى سكاي الشفاف
ركوب السفینة على البحر
سوق جاغالتشي لألسماك
شاطئ ھاي وون داي

الرحلة في بوسان Apr. 26th
Thu 6

تذكرة كي تي اكس للقطار 19:00~21:30 بوسان -> سیؤول

₩325,000 الوجبات

المرشد السیاحي
المواصالت-التاكسي أو المترو
تذكرة التلفریك لالتجاه الواحد
تذكرة المرصد عند البرج
تذكرة عرض نانتا

10:00~19:00

قریة نامسان للبیوت الكوریة
برج نامسان

التسوق في میونغ دونغ
مشاھدة عرض نانتا الكومیدي

برج نامسان
(داخل سیؤول)

Apr. 27th
Fri 7

₩325,000 الوجبات

المرشد السیاحي
المواصالت-التاكسي أو المترو
تذكرة متحف الخدع البصریة
تذكرة السفینة في نھر ھان

13:00~21:00

منطقة ھونغ داي الشبابیة
متحف الخدع البصریة

محل األنمي
المقاھي المتنوعة

نھر ھان وركوب السفینة

ھونغ داي
(داخل سیؤول)

Apr. 28th
Sat 8

₩410,000 الوجبات

المرشد السیاحي
السیارة الخاصة

تذكرة القطار األحادي المعلق
تذكرة وادي بوتشون

تذكرة حدیقة بوتشون األعشاب

13:00~21:00
وادي بوتشون

حدیقة بوتشون لألعشاب
(مھرجان األضواء)

بوتشون
(ساعة عن سیؤول)

Apr. 29th
Sun 9

₩310,000 الوجبات
المرشد السیاحي

السیارة الخاصة
تذاكر الدخول واأللعاب 10:00~18:00 حدیقة المالھي

حدیقة الحیوانات
إیفرالند

(ساعة عن سیؤول)
Apr. 30th

Mon 10

₩430,000
الوجبات

النزول بالحبل
األلعاب داخل الجزیرة

المرشد السیاحي
السیارة الخاصة

تذكرة السفینة لدخول جزیرة نامي
تذكرة دخول القریة الفرنسیة

10:00 ~ 18:00 جزیرة نامي
القریة الفرنسیة

جزیرة نامي
(ساعة وربع عن سیؤول)

May. 1st
Tue 11

₩275,000 الوجبات

المرشد السیاحي
المواصالت-التاكسي أو المترو

تذكرة دخول القصر
تذكرة العرض التقلیدي الكوري

12:00~19:00
قصر غیونغ بوك

شارع إن سا دونغ الشعبي
العرض الكوري التقلیدي

القصر الملكي
(داخل سیؤول)

May. 2nd
Wed 12

- - - التوسق وترتیب الحقائب الوقت الحر May. 3rd
Thu 13

₩90,000 - السیارة الخاصة خدمة التوصیل إلى المطار المغادرة من كوریا

3,590 USD

3,815,000 KRW
-45,000 KRW

= 3,770,000 
KRW

TOTAL
(1$ = 1,050KRW)

   *في حالة إلغاء الرحلة في یوم ذاتھ، قد یتم تطبیق رسوم على إلغاء الرحلة ب 50% من مبلغ الرحلة
   *في حالة دفع الملبغ بالبطاقة، قد یتم فرض رسوم ب 3% من المبلغ كلھ 

   *قد یتغیر الجدول في جزیرة جیجو على حسب حالة الجو والموسم


