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Syarat - Syarat dan Ketentuan Perjalanan Ini. 

 

Pendaftaran & Pembayaran 

1. Uang muka pendaftaran yang dibayarkan kepada KodeKiddo tidak dapat dikembalikan (down 

payment non-refundable) dengan pembayaran IDR 5.000.000,-/per Peserta. 

2. Untuk mendapat harga early bird, uang muka pendaftaran harus dilakukan sebelum 8 

November 2018 and pelunasan sebelum 15 Desember 2018 (total IDR 14.500.000,-/per 

Peserta). 

3. Harga setelah early bird adalah IDR 17.000.000,-/per Peserta. 

4. Jika ada perubahan kurs SGD-IDR yang lebih dari IDR 11.000 – 1 SGD, harga program akan 

dihitung ulang, kecuali jika Peserta telah melunasi semua pembayaran. 

5. Peserta bersedia memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen sesuai jadwal dan 

ketentuan  dari pihak Kedutaan Negara yang dituju.  Biaya visa tetap harus dibayarkan 

walaupun visa tidak disetujui oleh Kedutaan, demikian juga jika terdapat biaya lain seperti 

pembatalan  hotel, kereta dan atau  tiket pesawat yang terjadi karena adanya tenggat waktu 

yang belum tentu sesuai dengan waktu penyelesaian proses visa dari Kedutaan, dan juga 

biaya tour lainnya maka akan dibebankan kepada Peserta tour. 

6. Pendaftaran tanpa disertai deposit bersifat tidak mengikat dan dapat dibatalkan tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta. 

7. Pelunasan biaya tour dilakukan 31 hari sebelum tanggal keberangkatan. 

8. Pendaftaran yang dilakukan kurang dari 15 hari sebelum tanggal keberangkatan harus 

langsung dibayar lunas. 

 

  

 

Pembatalan 

Jika terjadi pembatalan acara tour oleh Peserta sebelum tanggal keberangkatan maka biaya 

pembatalan adalah sebagai berikut: 

1. Setelah pendaftaran                                                          : Uang muka pendaftaran (Non 

Refundable) 

2. 30-15 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan       : 50% dari biaya tour 
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3. 14-07 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan       : 75% dari biaya tour 

4. 06-00 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan       : 100% dari biaya tour 

1. Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Peserta atau KodeKiddo) karena bencana 

alam, perang, wabah penyakit, aksi teroris atau keadaan ‘Force Majeure’ lainnya, maka 

ketentuan-ketentuan di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih 

dahulu, tergantung dari kebijakan pihak airlines, hotel dan agen di luar negeri. 

(Force Majeure; Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat 

dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya). 

2. KodeKiddo berhak membatalkan pendaftaran Peserta tour yang belum membayar uang muka 

atau pelunasan sesuai batas waktu yang telah ditentukan KodeKiddo. 

3. Uang muka pendaftaran Peserta tidak dapat dikembalikan bila Peserta melakukan pembatalan 

secara sepihak. 

  

Pengembalian Uang 

1. Bila calon Peserta tour berhalangan/sakit sebelum tanggal keberangkatan yang dijadwalkan 

maka pengembalian uang/biaya pembatalan, akan mengacu kepada pasal pembatalan. 

2. Bila ada pelayanan dalam paket yang tidak digunakan oleh para Peserta dikarenakan 

berhalangan atau sakit selama perjalanan, para Peserta tidak berhak menuntut uang kembali. 

3. Bagi Peserta tour yang tidak diijinkan masuk atau dikenakan tindakan deportasi oleh pihak 

imigrasi Negara setempat (walaupun sudah memiliki visa), atau yang ditolak oleh perusahaan 

penerbangan, atau dalam perjalanan menderita sakit, atau ada kelainan jiwa, atau dalam 

perjalanan mengalami kecelakaan, yang terpaksa harus kembali atau menyimpang dari 

perjalanan yang telah ditentukan dalam acara tour, atau terpaksa membatalkan 

sebagian/hampir seluruh perjalanan setelah keberangkatan, tidak berhak atas pengembalian 

uang atau bentuk pengembalian lain apapun atas jasa-jasa yang belum atau tidak digunakan. 

  

Pihak KodeKiddo Tidak Bertanggung Jawab Dan Tidak Bisa Dituntut 
Atas: 

1. Kecelakaan, kehilangan koper dan keterlambatan tibanya koper akibat tindakan pihak 

maskapai penerbangan atau alat pengangkutan lainnya, maka standard penggantian 

didasarkan pada ketentuan maskapai penerbangan internasional atau penyedia jasa 

pengangkutan yang digunakan. 

2. Kehilangan barang pribadi, koper, titipan barang di airport, hotel dan tindakan kriminal yang 

menimpa Peserta tour selama perjalanan. 
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3. Keterlambatan atau pembatalan jadwal penerbangan, dan seluruh kejadian yang terjadi di luar 

kuasa pihak KodeKiddo. 

4. Perubahan atau berkurangnya acara perjalanan akibat dari bencana alam, kerusuhan dan lain 

sebagainya yang bersifat ‘Force Majeure’. 

5. Meninggalkan Peserta akibat sakit yang diderita atau kecelakaan selama dalam tour. 

  

 

Pihak KodeKiddo Berhak: 

1. Membatalkan tanggal keberangkatan tour, apabila jumlah Peserta kurang dari 12 Peserta 

dewasa, dan biaya tour yang telah dibayarkan akan dikembalikan seluruhnya. 

2. Mengganti hotel-hotel yang akan digunakan berhubung hotel tersebut sudah penuh dan 

mengganti dengan hotel lain yang setaraf sesuai dengan pertimbangan dan konfirmasi. Apabila 

dalam periode tour di kota-kota yang dikunjungi sedang berlangsung pameran/konferensi maka 

akan diganti dengan hotel-hotel lain yang setaraf di kota-kota terdekat. 

3. Jadwal tour dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang memungkinkan dengan 

tanpa mengurangi isi dalam acara tour tersebut. 

4. Pihak KodeKiddo berhak menagih selisih harga tour dan lain-lainnya (jika terjadi kenaikan 

harga tour, airport tax, dll) kepada calon Peserta. 

 


