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Korea One Day in Thailand  
 “สัมผสัเกาหลใีนไทยให้หายคดิถึง : วนัเดยีวกเ็ทีย่วได้”  

 Dancing like a K-POP star 
เต้นมันส์แบบนอนสต๊อป เคป๊อปคลาสสไตล์  

พเิศษ ! ราคาเดยีว 1,179.- บาท ต่อท่าน 
กจิกรรมจัดตลอดเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฏาคม 2564 

จันทร์ องัคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทติย์ 

  09.00-15.30  09.00-15.30 09.00-15.30 น.  
 

ส่ิงที่ท่านยงัจะได้รับจากกจิกรรมนี ้

ถุงผ้า  
Love Korea 

ร่วมท ากจิกรรม 
ข้าวห่อสาหร่ายเกาหล ี(คมิบับ) 

ส่ิงประดษิฐ์ DIY 

 ถุงโชคดี (พกจูมอนี) เกาหลี 

Voucher ส่วนลดมูลค่า 10%  
ของคลาสเรียนเต้น K-Pop ที่ On Air Academy 

200 ท่านแรก รับเส้ือ Love Korea  สุดแนว มูลค่า 300 บาท 

✨สิทธิพเิศษอ่ืนๆ ส าหรับทุกท่านที่จอง สามารถร่วมลุ้นรับของรางวลัเพิม่เตมิ 
เช่น  Iphone 12, Ipad 10.2 และอ่ืนๆ มูลค่ากวา่ 1 แสนบาท  กบั 4 กิจกรรมสุดปัง! 

Wish Tree : ตน้ไมแ้ห่งความปรารถนา 

💬SNS  : Post , Like , Share บนโซเชียลมีเดีย 

🎫ATEEZ Fan Meeting Online: ลุน้รับบตัรเขา้ร่วมงาน พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย 

📝Survey  Event: ร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจกลุ็น้รับรางวลัได ้
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Dancing like a K-POP star 
จุดนัดพบ On Air Academy (ซอยจุฬาลงกรณ์ 9, ตึก I-am Park ช้ัน 3) 

08.30 น.  
คณะพร้อมกนั ณ On Air Academy (ซอยจุฬาลงกรณ์ 9, ตึก I-am Park ชั้น 3) เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ 
09.00-11.00 น.   

 
สัมผัสประสบการณ์คลาสเต้นแบบไอดอล K-Pop สุดมันส์ สุดปังกบัเพลงฮิตติดชาร์ตท่ี On Air Academy by Jin Corporation 

อคาเดมีสัญชาติเกาหลีท่ีเปิดด าเนินการในไทยมากกวา่ 15 ปี การันตีคุณภาพดว้ยผลงาน อาทิ ออกแบบท่าเตน้ เทรนน่ิงศิลปิน 
งานโฆษณา งานคอนเสิร์ต และส่งนอ้งไปเดบิวตจ์นมีช่ือเสียงกบัค่ายเพลงดงัของเกาหลี รับรองคลาสน้ีคุณจะแดนซ์ได ้
เหมือนไอดอล K-pop 

11.30-12.00 น. 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั De Bloo Studio (ซอยสุขมุวทิ 29) 

  
12.30-13.30 น.  
เรียนรู้วธีิการท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา่ สาหร่าย บบั แปลวา่ ขา้ว จะเป็น
แท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหัน่เป็นช้ินๆพอดีค า จ้ิมกะซีอ้ิวคงัจงัเกาหลี และรับประทานร่วมกนั 
13.30-14.30 น.  



หนา้ 4 - Code JNL76_โปรแกรม Korea One Day Dancing like a K-POP star_เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม64 

 
หลงัรับประทานอาหารไดเ้วลา เวร์ิกชอปสุดเก๋สไตล์เกาหล ีDIY ถุงน าโชค (พกจูมอนี) ท่ีมีเฉพาะในคลาสน้ีเท่านั้น  

   
14.30-15.30 น.   
สัมผสัประสบการณ์แต่งชุดฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลีซ่ึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัมานานนบัพนั ๆ ปี ใหทุ้กท่าน 
แปลงกายดว้ยชุดฮนับก สวยใสสไตลกิ์มจิ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพสวยๆเอาไวเ้ป็นท่ีระลึก ท่ีสตูดิโอใจกลางสุขมุวทิ ซ่ึงถูกเนรมิต 
อยา่งอบอุ่นใหเ้ตม็ไปดว้ยกล่ินอายของประเทศเกาหลีท่ีคิดถึง 
..........  น. หมดเวลาความสนุก ใหท้่านเดินทางกลบับา้นโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ  

************************************************ 
 

รายการและกจิกรรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญ 
 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย:  กล้องถ่ายรูป, พร๊อพสวยๆใส่กบัชุดฮันบก 
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พเิศษ ! ราคาเดยีว 1,179.- บาท ต่อท่าน 
กจิกรรมจดัตลอดเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฏาคม 2564 

จนัทร์ องัคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทติย์ 

  09.00-15.30  09.00-15.30 09.00-15.30 น.  
  พฤษภาคม64 

05, 12, 19, 26 
 พฤษภาคม64 

07, 14, 21, 28 
พฤษภาคม64 

01, 08, 15, 22, 29 
 

  มิถุนายน64 
02, 09, 16, 23, 30 

 มิถุนายน64 
04, 11, 18, 25 

มิถุนายน64 
05, 12, 19, 26 

 

  กรกฎาคม64 
07, 14, 21, 28 

 กรกฎาคม64 
02, 09, 16, 23, 30 

พฤษภาคม64 
03, 10, 17, 24, 31 

 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่าท ากิจกรรม ตามรายการท่ีระบุ 
2. ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระเงิน หากแจ้งภายหลังการ
ช าระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลงัให้ทุกกรณี)  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าเดินทางไปยงัสถานท่ี 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ 
อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิด
จากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 
3. ค่าประกนัต่างๆ 

 

วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูล
ทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน ์
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพ่ือยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
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3. ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพ่ือเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทางธนาคารของ
บริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดย
ไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
 

การยกเลกิการจอง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆท่ีเป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพอากาศ การนดัหยดุงาน การ
ปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัจองในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ  
 

หมายเหตุ  

1. การจองในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูจ้องจ านวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูจ้องไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง
ราคาหรือเล่ือนการจองหรือยกเลิกการจอง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดัจะ
ด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูจ้อง ใหดี้ท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตตุ่างๆ   
สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูจ้องไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่
วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูจ้องประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือ
ทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการ
ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินตอ่ไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 
 
 
 
 
 


