
PT KOGO STUDIO INDONESIA, 2022 

TERMS & CONDITIONS 
ALL IN TRIP : Sides of Korea 

 
PAYMENT 

1. Peserta melakukan pembayaran 1 sebesar Rp 5.800.000  
2. Peserta melakukan pembayaran 2 sebesar Rp 6.000.000 (maksimal 50 hari sebelum 

keberangkatan / 24 Januari 2023) 
3. Peserta melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp 7.450.000 (maksimal 30 hari 

sebelum keberangkatan / 13 Februari 2023) 
4. Semua pembayaran dilakukan melalui website KOGO Studio 

www.koreanglobalstudio.com 
 
PROMO  

- Peserta yang melakukan pembayaran 1 pada bulan November 2022 akan 
mendapat potongan sebesar Rp 250.000 

- Peserta yang melakukan full payment pada bulan November 2022 hanya 
membayar sebesar Rp 19.200.000 / pax 

- Peserta yang melakukan pembayaran 1 pada bulan Desember 2022 akan 
mendapat potongan sebesar Rp 150.000 

- Peserta yang melakukan full payment pada bulan Desember 2022 hanya 
membayar sebesar Rp 19.350.000 / pax 
 

DETAIL 
- Wajib Full Vaksin dan sudah Booster. 
- Sudah melakukan pembayaran 1 berarti sudah mendapatkan seat dan book 

pesawat, dan diharapkan menyerahkan copy / scan Paspor. 
- Issued tiket tidak dapat menunggu visa keluar. Visa group akan dibuat bersamaan 

1,5 bulan sebelum keberangkatan dan maksimal 1 bulan sebelum keberangkatan 
untuk Visa Individual. 

- KOGO EXPERIENCE tidak dapat menjamin kelolosan Visa peserta. Oleh karena itu, 
peserta diharapkan untuk memberikan dokumen selengkap-lengkapnya. 

- Penolakan visa (bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan 
sebelum permohonan visa disetujui maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan 
peserta tetap dikenakan denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi 
terkait dengan pihak airlines, hotel dan tour operator luar negeri). 

- Harga tertera untuk peserta minimum 15 orang. Apabila tidak memenuhi kuota 
minimum, biaya akan dikembalikan 100% atau dapat berdiskusi kembali untuk 
penambahan biaya.  

- Paket bersifat FIX NAME dan FIX FLIGHT SCHEDULE, kecuali jika terjadi force 
majeur yang membuat maskapai tidak bisa melakukan penerbangan.  

- Itinerary dapat berubah menyesuaikan dengan keadaan namun semua point of 
interest tetap akan didapatkan.  

- KOGO EXPERIENCE tidak berkewajiban memberikan bukti refund airlines, bukti 
booking hotel, dan lain-lain. 

- Apabila terjadi keterlambatan payment, maka sanksi pembayaran dapat dilakukan 
dan tidak dapat diganggu gugat. 
 



PT KOGO STUDIO INDONESIA, 2022 

 
REFUND POLICY 

- Pembatalan > 30 hari   : Pembayaran 1 hangus / tidak dapat dikembalikan 
- Pembatalan 29-15 hari  : 50% dari biaya tour 
- Pembatalan 14-7 hari  : 90% dari biaya tour  
- Pembatalan 6-0 hari  : 100% dari biaya tour 
- Penolakan visa (bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan 

sebelum permohonan visa disetujui maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan 
peserta tetap dikenakan denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi 
terkait dengan pihak airlines, hotel dan tour operator luar negeri). 

- Force majeur selama trip yang dikarenakan dari pihak luar seperti maskapai 
(pembatalan/keterlambatan/bagasi/hambatan lain seperti bencana alam dan 
penyakit) maka pihak KOGO EXPERIENCE tidak bertanggung jawab atas 
pengembalian biaya atas jasa yang sudah dibayarkan dan tidak digunakan   

- Dengan melakukan pembayaran ke akun PT KOGO Studio Indonesia peserta suah 
paham akan dianggap menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PT KOGO STUDIO INDONESIA, 2022 

TERMS & CONDITIONS 
LAND ONLY TRIP : Sides of Korea 

 
PAYMENT 

1. Peserta melakukan pembayaran 1 sebesar Rp 3.000.000  
2. Peserta melakukan pembayaran 2 sebesar Rp 4.300.000 (maksimal 50 hari sebelum 

keberangkatan / 24 Januari 2023) 
3. Peserta melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp 4.300.000 (maksimal 30 hari 

sebelum keberangkatan / 13 Februari 2023) 
4. Semua pembayaran dilakukan melalui website KOGO Studio 

www.koreanglobalstudio.com 
 
PROMO  

- Peserta yang melakukan pembayaran 1 pada bulan November 2022 akan 
mendapat potongan sebesar Rp 200.000 

- Peserta yang melakukan full payment pada bulan November 2022 hanya 
membayar sebesar Rp 11.300.000 / pax 

- Peserta yang melakukan pembayaran 1 pada bulan Desember 2022 akan 
mendapat potongan sebesar Rp 100.000 

- Peserta yang melakukan full payment pada bulan Desember 2022 hanya 
membayar sebesar Rp 19.400.000 / pax 

 
DETAIL 

- Wajib Full Vaksin dan sudah Booster. 
- Sudah melakukan pembayaran 1 berarti sudah mendapatkan seat dan book 

pesawat, dan diharapkan menyerahkan copy / scan Paspor. 
- Issued tiket tidak dapat menunggu visa keluar. Visa group akan dibuat bersamaan 

1,5 bulan sebelum keberangkatan dan maksimal 1 bulan sebelum keberangkatan 
untuk Visa Individual. 

- KOGO EXPERIENCE tidak dapat menjamin kelolosan Visa peserta. Oleh karena itu, 
peserta diharapkan untuk memberikan dokumen selengkap-lengkapnya. 

- Penolakan visa (bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan 
sebelum permohonan visa disetujui maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan 
peserta tetap dikenakan denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi 
terkait dengan pihak airlines, hotel dan tour operator luar negeri). 

- Harga tertera untuk peserta minimum 15 orang. Apabila tidak memenuhi kuota 
minimum, biaya akan dikembalikan 100% atau dapat berdiskusi kembali untuk 
penambahan biaya.  

- Paket bersifat FIX NAME dan FIX FLIGHT SCHEDULE, kecuali jika terjadi force 
majeur yang membuat maskapai tidak bisa melakukan penerbangan.  

- Itinerary dapat berubah menyesuaikan dengan keadaan namun semua point of 
interest tetap akan didapatkan.  

- KOGO EXPERIENCE tidak berkewajiban memberikan bukti refund airlines, bukti 
booking hotel, dan lain-lain. 

- Apabila terjadi keterlambatan payment, maka sanksi pembayaran dapat dilakukan 
dan tidak dapat diganggu gugat. 
 



PT KOGO STUDIO INDONESIA, 2022 

 
REFUND POLICY 

- Pembatalan > 30 hari   : Pembayaran 1 hangus / tidak dapat dikembalikan 
- Pembatalan 29-15 hari  : 50% dari biaya tour 
- Pembatalan 14-7 hari  : 90% dari biaya tour  
- Pembatalan 6-0 hari  : 100% dari biaya tour 
- Penolakan visa (bila permohonan visa ditolak, sedangkan tiket sudah diterbitkan 

sebelum permohonan visa disetujui maka biaya visa tidak dapat dikembalikan dan 
peserta tetap dikenakan denda pembatalan dan administrasi sesuai dengan kondisi 
terkait dengan pihak airlines, hotel dan tour operator luar negeri). 

- Force majeur selama trip yang dikarenakan dari pihak luar seperti maskapai 
(pembatalan/keterlambatan/bagasi/hambatan lain seperti bencana alam dan 
penyakit) maka pihak KOGO EXPERIENCE tidak bertanggung jawab atas 
pengembalian biaya atas jasa yang sudah dibayarkan dan tidak digunakan   

- Dengan melakukan pembayaran ke akun PT KOGO Studio Indonesia peserta suah 
paham akan dianggap menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.  

 
 


