
Korea One Day in Thailand

“ สมัผสัเกาหลีในไทยให้หายคิดถึง : วนัเดียวกเ็ที่ยวได้ ”

Cooking like a K-FOOD chef - เปิดเคลด็ลบัตาํรบัห้องเครื่องเกาหลี

รหสัทวัร ์ : JNL74



ชวนทุกท่านสมัผสัประสบการณ์เรยีนทาํอาหารเมนูซกิเนเจอรเ์กาหลกีบัเชฟเกาหลจีากรา้นอาหารคาโบแร

รา้นอาหารเกาหลขีนานแทใ้นเมอืงไทย เปิดใหบ้รกิารมานานกว่า 15 ปี ดว้ยสูตรอาหารเกาหลตี้นตํารบั รสชาติ

ติดตราตรีงใจทัง้คนเกาหลีและคนไทย ราวกบัได้นัง่ทานอยู่ในห้องเครื่องเกาหลี หลงัเรียนทําอาหารเกาหลี

กบัเชฟจากรา้นดงัแลว้ ชวนทกุทา่นมาเวริค์ชอป DIY สไตลเ์กาหลทีีม่เีฉพาะในคลาสน้ีเทา่นัน้

พิเศษ ! ราคาเดียว 969.- บาท ต่อท่าน

คลาสกิจกรรมที่รบัผ ูส้มคัรเข้าร่วม 10 - 15 ท่าน/คลาส (รบัสมคัร 1 ท่านขึน้ไป)

เล ือกวนัและเวลาร่วมกิจกรรม ตลอดเดือนกนัยายน - เดือนพฤศจิกายน 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.

กนัยายน 64

07, 14, 21, 28

กนัยายน 64

02, 09,

16, 23, 30

กนัยายน 64

04, 10, 17, 24

กนัยายน 64

05, 12, 19, 26

ตุลาคม 64

05, 12, 19, 26

ตุลาคม 64

07, 14, 21, 28

ตุลาคม 64

02, 09,

16, 23, 30

ตุลาคม 64

03, 10,

17, 24, 31

พฤศจกิายน 64

02, 09,

16, 23, 30

พฤศจกิายน 64

04, 11, 18, 25

พฤศจกิายน 64

05, 12, 19, 26

พฤศจกิายน 64

06, 13, 20, 27

สิ่งที่ท่านยงัจะได้รบัจากกิจกรรมน้ี

ถงุผา้

Love Korea

รบัผกัดองกิมจิกลบับา้น

ท่านละ 1 กล่อง

ส่ิงประดิษฐ ์ DIY

ตวัอกัษรฮนักกุของท่านเอง

Voucher ส่วนลดมลูค่า 200 บาท

เมื่อรบัประทานอาหารที่รา้นคาโบเร

ต ัง้แต่ 1,000 บาทขึน้ไป

200 ท่านแรก รบัผา้กนัเป้ือน Love Korea สดุน่ารกั มลูค่า 300 บาท



สิทธิพิเศษอื่นๆ สาํหรบัทุกท่านที่จอง สามารถรว่มล ุ้นรบัของรางวลัเพ่ิมเติม

เชน่ Iphone 12, Ipad 10.2 และ อืน่ๆ มลูคา่กวา่ 1 แสนบาท กบั 3 กจิกรรมสดุปัง!

 Wish Tree: ตน้ไมแ้หง่ความปรารถนา

 SNS: Post, Like, Share บนโซเชยีลมเีดยี

 Survey Event: รว่มตอบแบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจกลุ็น้รบัรางวลัได้

Cooking like a K-FOOD chef
จดุนัดพบ : สขุมุวิทพลาซ่า ซ.สขุมุวิท 21 (โคเรียทาวน์) ช ัน้ 4 ร ้านอาหารเกาหลี คาโบเร

วนัเสาร ์ หรือ วนัอาทิตย ์ เวลา 09.30 น. | วนัองัคาร หรือ พฤหสับดี เวลา 17.30 น.
ผูส้มคัรรว่มกจิกรรมพรอ้มกนั ณ สขุมุวทิพลาซ่า โคเรยีทาวน์ ชัน้ 4 รา้นอาหารเกาหลี คาโบเร

เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั

เพือ่ความสะดวก ควรเผือ่ เวลาเดินทาง และ ควรมาถึงก่อนเวลาเริม่กิจกรรม อยา่งน้อย 15 นาที

!! ทีจ่อดรถยนต์ ม ีจาํนวนจาํกดั และ ค่าจอดรถ ประมาณชัว่โมงละ 30 บาท !!

แนะนํา นัง่รถไฟฟ้าบทีเีอส ลงทีส่ถานีอโศก แลว้ออกทางออกหมายเลข 2 ฝัง่โรงแรม เชอราตนัแกรนด์

สุขุมวทิ (ฝัง่ตรงกนัขา้มกบั เทอมนิัล 21) แล้วเดนิขึ้นไปทางนานา ผ่านตกึไทม์สแควร์ เดนิตรงไปเรือ่ย ๆ จนถงึ

ซอย 12 เดินข้ามซอยเล็กไปก็ถึงแล้ว ตึกสุขุมวิทพลาซ่าจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ เดินเข้าไปด้านในก็จะเห็น

ป้ายรา้นเกาหลเีตม็ไปหมด

วนัเสาร ์ หรือ วนัอาทิตย ์ เวลา 10.00-11.30 น. | วนัองัคาร หรือ พฤหสับดี เวลา 18.00-19.30 น.

สมัผสัประสบการณ์เร ียนทาํอาหารเมนูซิกเนเจอรเ์กาหลี

ในแบบฉบบัของคณุ เมนู “ บิบิมบบั” ข้าวยาํเล ื่องชื่อของเกาหลี

อาหารเกาหลทีีค่รบคุณค่าโภชนา ทีค่นเกาหลนิียมทานกนัมากทีสุ่ด และแสดงถงึความเชื่อทีม่มีายาวนาน

ของเกาหลีในความสามัคคีที่สร้างขึ้นโดย Oseak (ห้าสีหลักของศิลปะเกาหลีแบบดัง้เดิม) โดยเชฟเกาหลี

จากรา้นอาหารคาโบเร ซึ่งเป็นรา้นอาหารเกาหลขีนานแทใ้นเมอืงไทย เปิดใหบ้รกิารมานานกว่า 15 ปี ดว้ยสูตร

อาหารเกาหลตีน้ตาํรบั รสชาตดิตราตรงึใจทัง้คนเกาหลแีละคนไทย ราวกบัไดน้ัง่ทานอยูใ่นหอ้งเครือ่งเกาหลี



ครบสตูร....เร ียนร ู้วฒันธรรมการทาํกิมจงัหรือร ่วมการทาํกิมจิ

ผกัดองธรรมดาที่ไม่ธรรมดา กิมจิจดัว่าเป็นเครื่องเคยีงประจําโต๊ะสําหรบัอาหารเกาหลีทุกมื้อก็ว่าได้

กิมจิเป็นอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหน่ึง มีรสชาติที่เ ป็นเอกลักษณ์ ให้ท่าน

ไดป้ระสบการณ์การเรยีนรู้ และ เทคนิคการทาํกมิจริว่มกนักบัเพือ่นๆ

พิเศษ ! ทกุท่านจะได้รบัผกัดองกิมจิเกาหลี ท่านละ 1 กล่อง กลบับา้น

วนัเสาร ์ หรือ วนัอาทิตย ์ เวลา 11.30-12.00 น.| วนัองัคาร หรือ พฤหสับดี เวลา 19.30-20.00 น.

รบัประทานอาหารข้าวยาํ “ บิบิมบบั ” ร ่วมกนั

วนัเสาร ์ หรือ วนัอาทิตย ์ เวลา 12.00-12.40 น.| วนัองัคาร หรือ พฤหสับดี เวลา 20.00-20.40 น.

หลงัรบัประทานอาหารร่วมกนัได้เวลา เวิร ์กชอปสุด เก๋สไตล ์เกาหลี DIY ประดิษฐ ์ต วัอ กัษรฮนักกุ

ทีม่เีฉพาะในคลาสนี้เทา่นัน้ ใหท้า่นตกแต่งในแบบฉบบัของทา่นเอง



วนัเสาร ์ หรือ วนัอาทิตย ์ เวลา 12.40-13.00 น. | วนัองัคาร หรือ พฤหสับดี เวลา 20.40-21.00 น.

สมัผสัประสบการณ์แต่งชุดฮนับก ซึ่งเป็นชุดประจําชาตขิองเกาหลซีึ่งมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัมานาน

นับพนั ๆ ปี ใหทุ้กท่านแปลงกายดว้ยชุดฮนับก สวยใสสไตล์กมิจิ และถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบัฉากเกาหลเีก๋ไก๋กบั

ทา่แอคติง้ตามไอเดยี

....….....น. หมดเวลาความสนุก ใหท้า่นเดนิทางกลบับา้นโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ

รายการและกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญั

*** ไม ่มีพืน้ฐานกส็ามารถร่วมกิจกรรมได้ อายไุม่ต ํา่กว่า 12 ปี ขึน้ไป ***

ส่ิงที่ควรนําติดตวัไปด้วย:

กล ้องถ่ายรปู, พรอ๊พสวยๆ ใส่กบัชดุฮนับก และ ใจล ้วนๆ พร้อมสนุกมีความสขุ

อตัราค่าบริการน้ีรวม

1. คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ

2. คา่ทาํกจิกรรม ตามรายการทีร่ะบุ

3. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ (ในกรณตีอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษี ตอ้งแจง้ลว่งหน้าก่อนการชาํระเงนิ หากแจง้

ภายหลงัการชาํระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไมอ่อกยอ้นหลงัใหท้กุกรณ)ี

อตัราค่าบริการน้ีไม ่รวม

1. คา่ประกนัภยัต่างๆ

2. คา่เดนิทางไปยงัสถานที่

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาทิ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รกัษาพยาบาล

(ในกรณทีีเ่กดิจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจาํตวั)



วิธีการจอง

1. กรุณาแจ้งรายละเอียดวนัที่เดินทาง ชื่อผู้จองพร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และ ช่องทางติดต่อ

(เบอรม์อืถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล)์ สง่ขอ้มลูทัง้หมดมายงัอเีมล์ หรอื ไลน์

2. เมือ่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มลูแลว้ จะตดิต่อกลบั เพือ่ยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด

3. ชําระค่ากจิกรรมเตม็จํานวน เพือ่เป็นการยนืยนัการสมคัรเสรจ็สมบูรณ์ โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของ

บรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไมช่าํระตามกาํหนด ขออนุญาตตดัสทิธิใ์หล้กูคา้ท่านอื่นทีร่ออยู่ การชาํระไมค่รบ

ถอืว่าท่านยกเลกิการสมคัรโดยไม่มเีง ื่อนไข ทางผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการสมคัรและขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ตามเงือ่นไขการยกเลกิ

การยกเลิกการเดินทาง

1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เน่ืองจากเป็นแพก็เกจราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุสดุวสิยั

อาทิ สภาพอากาศ การนดัหยดุงาน การปฏวิตัหิรอือืน่ ๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทางในโปรแกรม

นัน้ๆ ได้

2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณใีดๆ

หมายเหต ุ

1. การร่วมกจิกรรมในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูร้่วมกจิกรรมจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผู้ร่วมกจิกรรมไม่ครบจํานวน

ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเลื่อนการร่วมกิจกรรม หรือยกเลิก

การทาํกจิกรรม

2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ตามสถานการณ์ ซึ่งบรษิัทฯ และผู้จดัจะดําเนินการโดยรกัษา

ผลประโยชน์ของผูส้มคัรใหด้ทีีส่ดุ

3. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ รา่งกาย การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย ความตาย

อุบตัเิหตุต่างๆ สญูหายในทรพัยส์นิหรอือยา่งอืน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎวิตัิ และ

อืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื ทางออ้ม

4. พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร ลงนาม

โดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบั

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง

ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิ้น ทัง้ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส

คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ่้ายทีบ่รษิทัจา่ยไปแลว้ เป็นตน้

6. ขอความร่วมมอืในเรื่องความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผูจ้ดัเหน็ว่าผูเ้ดนิทางประพฤตตินทีอ่าจก่อใหเ้กดิ

อนัตรายต่อผูเ้ดนิทางอืน่ๆ หรอืทรพัยส์นิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที่ (ตวัแทน) หรอืไมป่ฏบิตัิ

ตามคําชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จ ัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้

ความประพฤตดิงักล่าวดาํเนินต่อไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร



ขอขอบคณุภาพประกอบความเขา้ใจ จากการทอ่งเทีย่วเกาหลี

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทย ไดร้ว่มกจิกรรมคลายความคดิถงึเกาหลี ในโครงการ

“ สมัผสัเกาหลีในไทยให้หายคิดถึง : วนัเดียวกเ็ทีย่วได้ ”


