
Korea One Day in Thailand

“ สมัผสัเกาหลีในไทยให้หายคิดถึง : วนัเดียวกเ็ที่ยวได้ ”

Dancing like a K-POP star - เต้นมนัสแ์บบนอนสตอ๊ป เคป๊อปคลาสสไตล ์

รหสัทวัร ์ : JNL76



สาย Kpop ห้ามพลาด! โปรแกรมคลาสเต้นแบบไอดอล K-Pop สุดมนัส์ สุดปังกบัเพลงฮติตดิชาร์ตที่

On Air Academy by Jin Corporation อคาเดมีสญัชาติเกาหลีที่เปิดดําเนินการในไทยมากกว่า15ปี การนัตี

คุณภาพด้วยผลงาน อาทิ ออกแบบท่าเต้น เทรนน่ิงศลิปิน งานโฆษณา งานคอนเสริ์ต และส่งน้องไปเดบวิต์

จนมชีื่อเสยีงกบัค่ายเพลงดงัของเกาหลี รบัรองคลาสน้ีคุณจะแดนซ์ไดเ้หมอืนไอดอล K-pop มาต่อกนัทีเ่รยีนรู้

การทําอาหารเมนูสุดฮติ และเวริ์คชอป DIY สุดเก๋ พร้อมทัง้พาไปสมัผสัประสบการณ์การแต่งกายชุดฮนับก

แบบดัง้เดมิ ชุดฮนับกโมเดริ์น และชุดนักเรยีนเกาหลยีอ้นยุค ให้ได้เกบ็ภาพสวยๆเอาไว้เป็นที่ระลกึที่สตูดโิอ

ใจกลางสขุมุวทิ ซึง่ถกูเนรมติอยา่งอบอุ่นใหเ้ตม็ไปดว้ยกลิน่อายของประเทศเกาหลทีีค่ดิถงึ

พิเศษ ! ราคาเดียว 1,179.- บาท ต่อท่าน

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

เล ือกวนัและเวลาร่วมกิจกรรม ตลอดเดือนกนัยายน - เดือนพฤศจิกายน 2564

จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสั ศกุร ์ เสาร ์ อาทิตย ์

09.00-15.30 09.00-15.30 09.00-15.30 น.

กนัยายน64

01, 08, 15, 22, 29

กนัยายน64

03, 10, 17, 24

กนัยายน64

04, 11, 18, 25

ตุลาคม64

06, 13, 20, 27

ตุลาคม64

01, 08, 15, 22, 29

ตุลาคม64

02, 09, 16, 23, 30

พฤศจกิายน64

03, 10, 17, 24

พฤศจกิายน64

05, 12, 19, 26

พฤศจกิายน64

06, 13, 20, 27

สิ่งที่ท่านยงัจะได้รบัจากกิจกรรมน้ี

ถงุผา้

Love Korea

รว่มทาํกิจกรรม

ข้าวห่อสาหรา่ยเกาหลี (คิมบบั)

ส่ิงประดิษฐ ์ DIY

ถงุโชคดี (พกจมูอนี) เกาหลี

Voucher ส่วนลดมลูค่า 10%

ของคลาสเรียนเต้น K-Pop

ที่ On Air Academy

200 ท่านแรก รบัเสื้อ Love Korea สดุแนว 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

Dancing like a K-POP star
จดุนัดพบ On Air Academy (ซอยจฬุาลงกรณ์ 9, ตึก I-am Park ช ัน้ 3)

วนัพธุ หรือ วนัศกุร ์ หร ือ วนัเสาร ์ เวลา 08.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ On Air Academy เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ สถานที่ตึก I’m Park Chula

แอมพารค์ จฬุา ชัน้ 3 ซอยจุฬาลงกรณ์ 9

จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ ออกทางประตู 2 แล้วนัง่ Taxi หรือมอเตอร์ไซต์รบัจ้าง เพื่อเข้ามา

ที่ศูนย์การค้า I'm Park Chula จาก MRT สามย่าน ออกทางประตู 2 แล้วนัง่ Taxi หรือมอเตอร์ไซต์รบัจ้าง

เพือ่เขา้มาทีศ่นูยก์ารคา้ I'm Park Chula

สอบถามทางหมายเลขโทร. 02 - 214 0949 หรอื มอืถอื 065 - 426 8338

วนัพธุ หรือ วนัศกุร ์ หร ือ วนัเสาร ์ เวลา 09.00 - 11.00 น.

สมัผสัประสบการณ์คลาสเต้นแบบไอดอล K-Pop ส ุดมนัส ์ สุดปังกบัเพลงฮิตติดชาร์ตที่ On Air

Academy by Jin Corporation อคาเดมสีญัชาตเิกาหลทีี่เปิดดําเนินการในไทยมากกว่า 15 ปี การนัตคีุณภาพ

ดว้ยผลงาน อาทิ ออกแบบท่าเตน้ เทรนน่ิงศลิปิน งานโฆษณา งานคอนเสริต์ และส่งน้องไปเดบวิตจ์นมชีื่อเสยีง

กบัคา่ยเพลงดงัของเกาหลี รบัรองคลาสนี้คณุจะแดนซไ์ดเ้หมอืนไอดอล K-pop

วนัพธุ หรือ วนัศกุร ์ หร ือ วนัเสาร ์ เวลา 11.30 - 12.00 น.

จากนัน้พาทา่นเดนิทางไปยงั De Bloo Studio (ซอยสขุมุวทิ 29) มรีถบรกิารฟรี ! ของทางผูจ้ดั



วนัพธุ หรือ วนัศกุร ์ หร ือ วนัเสาร ์ เวลา 12.30 - 13.30 น.

เรียนร ู้วิธ ีการทําคิมบบั (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรบัประทาน คมิ แปลว่า

สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหัน่เป็นชิ้นๆพอดีคํา จิ้มกะซีอิ้วคงัจงัเกาหลี และ

รบัประทานรว่มกนั

วนัพธุ หรือ วนัศกุร ์ หร ือ วนัเสาร ์ หรือ วนัอาทิตย ์ เวลา 13.30 - 14.30 น.

หลงัรบัประทานอาหารไดเ้วลา เวิรก์ชอปสดุเกส๋ไตลเ์กาหลี DIY

ถุงนําโชค (พกจมูอนี) ทีม่เีฉพาะในคลาสนี้เทา่นัน้

วนัพธุ หรือ วนัศกุร ์ หร ือ วนัเสาร ์ เวลา 14.30 - 15.30 น.

สมัผสัประสบการณ์แต่งชุดฮนับก ซึ่งเป็นชุดประจําชาตขิองเกาหลซีึ่งมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัมานาน

นับพนั ๆ ปี ใหทุ้กท่านแปลงกายดว้ยชุดฮนับก สวยใสสไตล์กมิจิ ใหท้่านไดเ้กบ็ภาพสวยๆเอาไวเ้ป็น ทีร่ะลกึ

ทีส่ตดูโิอใจกลางสขุมุวทิ ซึง่ถกูเนรมติอยา่งอบอุ่นใหเ้ตม็ไปดว้ยกลิน่อายของประเทศเกาหลทีีค่ดิถงึ

.......... 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. กรุณาแจ้งรายละเอียดวนัที่เดนิทาง ชื่อผู้จองพร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และ ช่องทางติดต่อ

(เบอรม์อืถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล)์ สง่ขอ้มลูทัง้หมดมายงัอเีมล์ หรอื ไลน์

2. เมือ่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มลูแลว้ จะตดิต่อกลบั เพือ่ยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด

3. ชําระค่ากจิกรรมเต็มจํานวน เพื่อเป็นการยนืยนัการสมคัรเสรจ็สมบูรณ์ โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคาร

ของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไม่ชําระตามกําหนด ขออนุญาตตดัสทิธิใ์หลู้กคา้ท่านอื่นทีร่ออยู่ การชําระ

ไม่ครบ ถือว่าท่านยกเลิกการสมคัรโดยไม่มเีง ื่อนไข ทางผู้จดัมสีทิธิยกเลิกการสมคัรและขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืเงนิตามเงือ่นไขการยกเลกิ

การยกเลิกการเดินทาง

1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เน่ืองจากเป็นแพก็เกจราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุสดุวสิยั

อาทิ สภาพอากาศ การนดัหยดุงาน การปฏวิตัหิรอือืน่ ๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทางในโปรแกรม

นัน้ๆ ได้

2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณใีดๆ



หมายเหต ุ

1. การร่วมกจิกรรมในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูร้่วมกจิกรรมจาํนวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูร้่วมกจิกรรมไม่ครบจาํนวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคา หรือเลื่อนการร่วมกิจกรรม หรือยกเลิก

การทาํกจิกรรม

2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึ้นได้ตามสถานการณ์ ซึ่งบรษิทัฯ และผู้จดัจะดําเนินการโดยรกัษา

ผลประโยชน์ของผูส้มคัรใหด้ทีีส่ดุ

3. ขอสงวนสิทธิป์ฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย

ความตาย อุบตัเิหตุต่างๆ สูญหายในทรพัย์สนิหรอือย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล

การปฎวิตัิ และ อืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื ทางออ้ม

4. พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร ลงนาม

โดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบั

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง

ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิ้น ทัง้ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส

คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ่้ายทีบ่รษิทัจา่ยไปแลว้ เป็นตน้

6. ขอความรว่มมอืในเรือ่งความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผูจ้ดัเหน็ว่าผูเ้ดนิทางประพฤตตินทีอ่าจก่อใหเ้กดิ

อนัตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรพัย์สิน หรือขดัขวางการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตวัแทน) หรือ

ไม่ปฏบิตัติามคาํชีแ้จงของเจา้หน้าที่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเ่หน็สมควรเพือ่ป้องกนัไม่ให้

ความประพฤตดิงักล่าวดาํเนินต่อไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร

ขอขอบคณุภาพประกอบความเขา้ใจ จากการทอ่งเทีย่วเกาหลี

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทย ไดร้ว่มกจิกรรมคลายความคดิถงึเกาหลี ในโครงการ

“ สมัผสัเกาหลีในไทยให้หายคิดถึง : วนัเดียวกเ็ทีย่วได้ ”




