
PT KOGO STUDIO INDONESIA, 2022 

FAQ Sides of Korea 
 
1. Keberangkatan ke Korea menggunakan maskapai apa (untuk ALL 

IN Package)? 
Keberangkatan dari Indonesia (Jakarta) menuju ke Korea Selatan (Incheon) pada tanggal 
16 Maret 2022 dan kepulangan dari Korea Selatan (Incheon) menuju Indonesia (Jakarta) 
pada tanggal 22 Maret 2022 dengan full board airlines (Singapore Airlines atau setara). 
 

2. Untuk tanggal keberangkatan dan kepulangan ke Indonesia apakah 
sudah fix? 
Untuk tanggal keberangkatan dan kepulangan dari Indonesia sudah fix. Apabila 
memerlukan informasi untuk extend / perpanjangan waktu dapat menghubungi admin KOGO 
EXPERIENCE. 
 

3. Apakah bisa untuk extend (sebelum/setelah trip)?  
Extend sebelum/setelah trip dimungkinkan. Silakan kontak admin KOGO EXPERIENCE 
unttuk mendapatkan informasi lebih lanjut.  

 
4. Apakah bisa dipastikan semua VISA yang ikut trip akan approved? 

Tim KOGO EXPERIENCE tidak bisa memastikan semua visa di-approved. Kebijakan 
visa approved atau tidak ada pada KVAC. Tim KOGO EXPERIENCE akan membantu para 
peserta mempersiapkan dokumen dengan lengkap dan benar.  
 

5. Bagaimana jika visa tidak approved? 
Bila permohonan visa ditolak, Peserta tetap dikenakan biaya administrasi sesuai dengan 
kondisi terkait tiket pesawat, hotel dan agen di Korea Selatan. 
 

6. Jika melakukan extend (sebelum/setelah trip) dimana lokasi 
meeting point / drop pointnya? 
Meeting Point : Seoul Station (KTX menuju Gangneung) 
Drop Point : Dongdaemun  
 

7. Apakah trip ini kids friendly? 
Trip KOGO EXPERIENCE X ATIIT ini tidak kids friendly dikarenakan lokasi dan aktivitas di 
tempat tujuan yang dituju tidak memungkinkan untuk bepergian dengan anak.  
 

8. Apakah menu yang disajikan dalam trip ini Halal? 
Tim KOGO EXPERIENCE menghargai setiap preferensi dan prinsip dari masing-masing 
peserta. Namun, tim KOGO tidak dapat menjamin kehalalan dari trip kami. Kami 
menyediakan pilihan makanan muslim friendly (plant-based/seafood) di setiap meal set yang 
kami sediakan.  

 
9. Apakah akan ada free time? 

Free time bisa dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disiapkan.  
 
Apabila ada hal di luar FAQ yang ingin ditanyakan dapat menghubungi admin KOGO EXPERIENCE.  


