
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Korea One Day in Thailand  

 “สมัผสัเกาหลีในไทยใหห้ายคิดถึง : วนัเดียวก็เท่ียวได”้  

 

 



 

 

 

 Dancing like a K-POP star 

เตน้มนัสแ์บบนอนสต๊อป เคป๊อปคลาสสไตล ์ 

พิเศษ ! ราคาเดียว 1,179.- บาท ต่อท่าน 

กิจกรรมจดัตลอดเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฏาคม 2564 

จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสั ศกุร ์ เสาร ์ อาทิตย ์

  09.00-15.30  09.00-15.30 09.00-15.30 น.  

 

ส่ิงท่ีท่านยงัจะไดร้บัจากกิจกรรมน้ี 

ถงุผา้  

Love Korea 

รว่มท ากิจกรรม 

ขา้วห่อสาหรา่ยเกาหลี (คิมบบั) 

ส่ิงประดิษฐ ์DIY 

 ถงุโชคดี (พกจมูอนี) เกาหลี 

Voucher ส่วนลดมลูค่า 10%  

ของคลาสเรยีนเตน้ K-Pop ท่ี On Air Academy 

200 ท่านแรก รบัเส้ือ Love Korea  สดุแนว มลูค่า 300 บาท 

**สทิธิพิเศษอ่ืนๆ ส าหรบัทกุท่านท่ีจอง สามารถร่วมล ุน้รบัของรางวลัเพิ่มเติม** 

เชน่  Iphone 12, Ipad 10.2 และอ่ืนๆ มลูค่ากว่า 1 แสนบาท  กบั 4 กจิกรรมสดุปัง! 

Wish Tree : ตน้ไมแ้ห่งความปรารถนา 

SNS  : Post , Like , Share บนโซเชยีลมเีดยี 

ATEEZ Fan Meeting Online: ลุน้รับบัตรเขา้ร่วมงาน พรอ้มสทิธพิิเศษอีกมากมาย 

Survey  Event: ร่วมตอบแบบสอบถามประเมนิความพึงพอใจก็ลุน้รับรางวัลได ้

 

Dancing like a K-POP star 

จดุนดัพบ On Air Academy (ซอยจฬุาลงกรณ ์9, ตึก I-am Park ชัน้ 3) 

08.30 น.  

คณะพรอ้มกนั ณ On Air Academy (ซอยจฬุาลงกรณ ์9, ตกึ I-am Park ชัน้ 3) เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ 

09.00-11.00 น.   

 
สมัผสัประสบการณค์ลาสเต้นแบบไอดอล K-Pop สดุมนัส ์สดุปังกับเพลงฮิตติดชาร์ตที่ On Air Academy by Jin 

Corporation อคาเดมสีญัชาตเิกาหลทีี่เปิดด าเนนิการในไทยมากกว่า 15 ปี การันตคีณุภาพดว้ยผลงาน อาทิ ออกแบบท่าเตน้ 



 

 

เทรนนิง่ศิลปิน งานโฆษณา งานคอนเสริต์ และสง่นอ้งไปเดบิวตจ์นมีชื่อเสียงกับค่ายเพลงดังของเกาหลี รับรองคลาสนี้คณุ

จะแดนซไ์ดเ้หมอืนไอดอล K-pop 

11.30-12.00 น. 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง De Bloo Studio (ซอยสขุมุวิท 29) 

  
12.30-13.30 น.  

เรยีนร ูวิ้ธีการท าคิมบบั (ขา้วห่อสาหรา่ย) อาหารงา่ยๆที่คนเกาหลนียิมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บบั แปลว่า 

ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหัน่เป็นชิน้ๆพอดคี า จิม้กะซีอ้ิวคังจงัเกาหล ีและรับประทานร่วมกนั 

13.30-14.30 น.  

 
หลงัรับประทานอาหารไดเ้วลา เวิรก์ชอปสดุเกส๋ไตลเ์กาหลี DIY ถงุน าโชค (พกจมูอน)ี ที่มเีฉพาะในคลาสนีเ้ท่านัน้  

   
14.30-15.30 น.   

สมัผสัประสบการณแ์ต่งชดุฮนับก ซึ่งเป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหลซีึ่งมเีอกลักษณเ์ฉพาะตวัมานานนบัพัน ๆ ปี ใหท้กุท่าน 

แปลงกายดว้ยชดุฮนับก สวยใสสไตลก์ิมจ ิใหท้่านไดเ้ก็บภาพสวยๆเอาไวเ้ป็นที่ระลกึ ที่สตดูโิอใจกลางสขุมุวิท ซึ่งถกูเนรมติ 

อย่างอบอุ่นใหเ้ต็มไปดว้ยกลิน่อายของประเทศเกาหลทีี่คิดถึง 

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

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

รายการและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 



 

 

 

 

ส่ิงท่ีควรน าติดตวัไปดว้ย:  กลอ้งถ่ายรปู, พรอ๊พสวยๆใส่กบัชดุฮนับก 

พิเศษ ! ราคาเดียว 1,179.- บาท ต่อท่าน 

กิจกรรมจดัตลอดเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฏาคม 2564 

จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสั ศกุร ์ เสาร ์ อาทิตย ์

  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 

 

  มถินุายน64 

02, 09, 16, 23, 30 

 มถินุายน64 

04, 11, 18, 25 

มถินุายน64 

05, 12, 19, 26 

 

  กรกฎาคม64 

07, 14, 21, 28 

 กรกฎาคม64 

02, 09, 16, 23, 

30 

กรกฎาคม64 

03, 10, 17, 24, 31 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม    

1. ค่าท ากจิกรรม ตามรายการที่ระบ ุ

2. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบ ุ

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ

ภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระเงิน หากแจ้งภายหลังการ

ช าระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังใหทุ้กกรณี)  

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

1.ค่าเดนิทางไปยังสถานที ่

2.ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ที่นอกเหนอืรายการทัวรท์ี่ระบ ุอาทิ  

   ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกดิจาก   

   การเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเชา่จกัรยาน เป็นตน้ 

3.ค่าประกนัตา่งๆ 

 

วิธีการจอง 

1. กรณุาแจง้รายละเอียด วันที่เดนิทาง ชือ่ผูจ้อง พรอ้มส าเนา

บัตรประจ าตวัประชาชนและชอ่งทางตดิตอ่ (เบอรม์อืถือ/ไลนไ์อด/ีอีเมล)์ สง่ขอ้มลูทั้งหมดมายังอีเมล ์หรือ ไลน์ 

2. เมือ่เจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มลูแลว้ จะตดิตอ่กลบั เพื่อยืนยันการจอง พรอ้มรายละเอียด 

3. ช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนญุาตตัดที่นัง่ใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ การช าระไม่

ครบ ถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข ทางผูจ้ดัมสีทิธิยกเลกิทัวรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิตามเงือ่นไขการ

ยกเลกิ 



 

 

 

 

 

การยกเลิกการจอง  

1. ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เป็นเหตสุดุวิสัย อาทิ สภาพอากาศ 

การนดัหยดุงาน การปฏิวัต ิหรืออ่ืนๆ ลกูคา้สามารถปรับเปลีย่นวันจองในโปรแกรมนัน้ๆได ้

2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคืนเงนิค่าบริการทั้งหมดไมว่่ากรณีใดๆ  

 

หมายเหต ุ 

1. การจองในแตล่ะคร้ังจะตอ้งมผีูจ้องจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูจ้องไมค่รบจ านวน ดงักลา่วทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การเปลีย่นแปลงราคาหรือเลือ่นการจองหรือยกเลกิการจอง 

2. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได ้ ตาม สถานการณ ์ อาทิเชน่ การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซึ่ง

บริษทัฯ และผูจ้ัดจะด าเนนิการโดยรักษาผลประโยชนข์องผูจ้อง ใหด้ทีี่สดุ 

3. ขอสงวนสทิธิป์ฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสยีหายท่ีเกดิกบัชวีิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย ความตาย อบุัตเิหตุ

ตา่งๆ   

สญูหายในทรัพยส์นิหรืออย่างอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล การปฎิวัต ิ  และอ่ืนๆ ที่เกดิขึน้ทางตรง

หรือทางออ้ม  

4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ท้ังสิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจ

ของผูจ้ดัก ากบั  

5. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากบริษทัขนสง่  ผูจ้องไมส่ามารถ

เรียกรอ้งค่าเสยีหาย ไมว่่าในกรณีใดๆ ทั้งสิน้ ทั้งค่าเสยีเวลา  ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และค่าใชจ้า่ยที่บริษทัจา่ยไป

แลว้ เป็นตน้    

6. ขอความร่วมมอืในเร่ืองความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูจ้องประพฤตตินที่อาจก่อใหเ้กดิอันตรายตอ่ผู้

เดนิทางอ่ืนๆ หรือทรัพยส์นิ หรือขดัขวางการปฏิบัตหินา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไมป่ฏิบัตติามค าชีแ้จงของเจา้หนา้ท่ี 

(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกนัไมใ่หค้วามประพฤตดิงักลา่วด าเนนิตอ่ไป ซึ่งรวมไปถึงการ

ยับยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 

 

 

 

 

 


