
 
Korea One Day in Thailand  

“สมัผสัเกาหลีในไทยใหห้ายคิดถึง : วนัเดียวก็เท่ียวได”้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Cooking like a K-FOOD chef 

เปิดเคล็ดลบัต ำรบัหอ้งเครื่องเกำหลี   

พิเศษ ! ราคาเดียว 969.- บาท ต่อท่าน 

กิจกรรมจดัตลอดเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฏาคม 2564 

จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสั ศกุร ์ เสาร ์ อาทิตย ์

 18.00-21.00 น.  18.00-21.00 น.  10.00-13.00 น. 10.00-13.00 น. 

 

สิ่งท่ีท่านยงัจะไดร้บัจากกิจกรรมน้ี 

ถงุผา้  

Love Korea 

รบัผกัดองกิมจิกลบับา้น 

ท่านละ 1 กลอ่ง 

ส่ิงประดิษฐ ์DIY 

 ตวัอกัษรฮนักกุของท่านเอง 

Voucher ส่วนลดมลูค่า 200 บาท 

เม่ือรบัประทานอาหารท่ีรา้นคาโบเร ตัง้แต่ 1,000 บาท

ข้ึนไป 

200 ท่านแรก รบัผา้กนัเป้ือน Love Korea สดุน่ารกั มลูค่า 300 บาท 

  **สิทธิพิเศษอ่ืนๆส าหรบัทกุท่านท่ีจอง สามารถรว่มล ุน้รบัของรางวลัเพ่ิมเติม** 

เชน่  Iphone 12, Ipad 10.2 และอ่ืนๆ มลูคา่กว่า 1 แสนบาท  กบั 4 กิจกรรมสดุปัง! 

Wish Tree : ตน้ไมแ้ห่งความปรารถนา 

SNS  : Post , Like , Share บนโซเชยีลมีเดีย 

ATEEZ Fan Meeting Online: ลุน้รับบตัรเขา้ร่วมงาน พรอ้มสิทธิพิเศษอีกมากมาย 

Survey  Event: ร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจก็ลุน้รับรางวัลได ้

 Cooking like a K-FOOD chef 

จดุนดัพบ:  สขุมุวิทพลาซา่ ซ.สขุมุวิท 21 (โคเรยีทาวน)์ ชัน้ 4 รา้นอาหารเกาหลี คาโบเร 

09.30 / 17.30 น.  

คณะพรอ้มกนั ณ สขุมุวิทพลาซ่า โคเรียทาวน ์ชัน้ 4 รา้นอาหารเกาหล ีคาโบเร เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ 

           
 

 



 

10.00-11.30 / 18.00-19.30 น.  

สมัผสัประสบการณเ์รยีนท าอาหารเมนซิูกเนเจอรเ์กาหลีในแบบฉบบัของคณุ เมน ู“บิบิมบับ” ขา้วย าเล่ืองช่ือของ

เกาหลี อาหารเกาหลทีี่ครบคณุค่าโภชนา ที่คนเกาหลนียิมทานกนัมากที่สดุ  และแสดงถึงความเชือ่ที่มมีายาวนานของเกาหลี

ในความสามคัคีที่สรา้งขึน้โดย Oseak (หา้สีหลักของศิลปะเกาหลีแบบดั้งเดิม) โดยเชฟเกาหลีจากรา้นอาหารคาโบเร ซึ่งเป็น

รา้นอาหารเกาหลขีนานแทใ้นเมอืงไทย เปิดใหบ้ริการมานานกว่า 15 ปี ดว้ยสตูรอาหารเกาหลีตน้ต ารับ รสชาติตราตรึงใจ

ทั้งคนเกาหลแีละคนไทย ราวกบัไดน้ัง่ทานอยู่ในหอ้งเคร่ืองเกาหลี 

          
ครบสตูร....เรยีนร ูว้ฒันธรรมการท ากิมจงัหรือรว่มการท ากิมจิ ผักดองธรรมดาที่ไม่ธรรมดา กิมจิจัดว่าเป็นเคร่ือง

เคียงประจ าโต๊ะส าหรับอาหารเกาหลีทกุมื้อก็ว่าได ้กิมจิเป็นอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสงูชนิดหนึ่ง มี

รสชาตทิี่เป็นเอกลกัษณ ์ ใหท้่านไดป้ระสบการณก์ารเรียนรูแ้ละเทคนคิการท ากมิจร่ิวมกนักบัเพื่อนๆ  

พิเศษ ! ทกุท่านจะไดร้บัผกัดองกิมจิเกาหลี ท่านละ 1 กลอ่ง กลบับา้น 

11.30-12.00 / 19.30-20.00 น. รับประทานอาหารร่วมกนั 

         
12.00-12.40 / 20.00-20.40 น.  

หลงัรับประทานอาหารร่วมกนั ไดเ้วลา เวิรก์ชอปสดุเกส๋ไตลเ์กาหลี DIY ประดิษฐต์วัอกัษรฮนักกุ ที่มเีฉพาะในคลาสนี้

เท่านัน้ ใหท้่านตกแตง่ในแบบฉบับของท่านเอง  

              
 

12.40-13.00 / 20.40-21.00 น. 

สมัผสัประสบการณแ์ต่งชดุฮนับก ซึ่งเป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหลซีึ่งมเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวัมานานนับพัน ๆ ปี ใหท้กุท่าน

แปลงกายดว้ยชดุฮนับก สวยใสสไตลก์มิจ ิและถ่ายรปูเป็นที่ระลกึกบัฉากเกาหลเีกไ๋กก๋บัท่าแอคติง้ตามไอเดยี   

..........  น. หมดเวลาความสนกุ ใหท้่านเดนิทางกลบับา้นโดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ  

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

 

 



รายการและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

 

สิง่ท่ีควรน าติดตวัไปดว้ย:  กลอ้งถ่ายรปู, พรอ๊พสวยๆ ใสก่บัชดุฮนับก 

พิเศษ ! ราคาเดียว 969.- บาท ต่อท่าน 

กิจกรรมจดัตลอดเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฏาคม 2564 

จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสั ศกุร ์ เสาร ์ อาทิตย ์

 18.00-21.00 น.  18.00-21.00 น.  10.00-13.00 น. 10.00-13.00 น. 

 พฤษภาคม64 

04, 11, 18, 25 

 พฤษภาคม64 

06, 13, 20, 27 

 พฤษภาคม64 

01, 08, 15, 22, 29 

พฤษภาคม64 

02, 09, 16, 23, 30 

 มิถนุายน64 

01, 08, 15, 22, 29 

 มิถนุายน64 

03, 10, 17, 24 

 มิถนุายน64 

05, 12, 19, 26 

มิถนุายน64 

06, 13, 20, 27 

 กรกฏาคม64 

06, 13, 20, 27 

 กรกฏาคม64 

01, 08, 15, 22, 29 

 กรกฏาคม64 

03, 10, 17, 24, 31 

กรกฏาคม64 

04, 11, 18, 25 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม    

1. ค่าท ากจิกรรม ตามรายการที่ระบ ุ

2. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบ ุ

3. ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม  

(ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการ

ช าระเงนิ หากแจง้ภายหลงัการช าระเงนิ ทางบริษัทฯ จะไม่ออกยอ้นหลังให้

ทกุกรณี) 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

1.ค่าเดนิทางไปยังสถานที ่

2.ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ 

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการ

เจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเชา่จกัรยาน เป็นตน้ 

3.ค่าประกนัตา่งๆ 
 

 

วิธีการจอง 

1. กรณุาแจง้รายละเอียด วันที่เดนิทาง ชือ่ผูจ้อง พรอ้มส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนและชอ่งทางตดิตอ่ (เบอรม์อืถือ/ไลน์

ไอด/ีอีเมล)์ สง่ขอ้มลูท้ังหมดมายังอีเมล ์หรือ ไลน ์

2. เมือ่เจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มลูแลว้ จะตดิตอ่กลบั เพื่อยืนยันการจอง พรอ้มรายละเอียด 

3. ช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนญุาตตัดที่นัง่ใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ การช าระไม่

ครบ ถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข ทางผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิทัวรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิตามเงือ่นไขการ

ยกเลกิ 

 

 

 

 

 



 

การยกเลิกการจอง  

1. ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เป็นเหตสุดุวิสัย อาทิ สภาพอากาศ 

การนดัหยดุงาน การปฏิวัต ิหรืออ่ืนๆ ลกูคา้สามารถปรับเปลีย่นวันจองในโปรแกรมนัน้ๆได ้

2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคืนเงนิค่าบริการทั้งหมดไมว่่ากรณีใดๆ  
 

หมายเหต ุ 

1. การจองในแตล่ะคร้ังจะตอ้งมผีูจ้องจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูจ้องไม่ครบจ านวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเปลีย่นแปลงราคาหรือเลือ่นการจองหรือยกเลกิการจอง 

2. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ไดต้ามสถานการณ ์อาทิเชน่ การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซึ่งบริษัท

ฯ และผูจ้ดัจะด าเนนิการโดยรักษาผลประโยชนข์องผูจ้อง ใหด้ทีี่สดุ 

3. ขอสงวนสทิธิป์ฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสยีหายที่เกดิกบัร่างกาย การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การเสยีชวีิต อบุัตเิหตตุา่ง  

สญูหายในทรัพย์สินหรืออย่างอ่ืน การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอ่ืนๆที่เกิดขึน้ทางตรง

หรือทางออ้ม  

4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจ

ของผูจ้ดัก ากบั  

5. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง  ผู้จองไม่สามารถ

เรียกรอ้งค่าเสยีหาย ไมว่่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ึก และค่าใชจ้่ายที่บริษัทจ่ายไป

แลว้ เป็นตน้    

6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ัดเห็นว่าผู้จองประพฤติตนที่อาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผู้

เดนิทางอ่ืนๆ หรือทรัพยส์นิ หรือขดัขวางการปฏิบัตหินา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามค าชี้แจงของเจา้หนา้ที่ 

(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกนัไมใ่หค้วามประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการ

ยับยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 


