สัมผัสเกาหลีในไทยให้หายคิดถึง: วันเดียวก็เที่ยวได้

Dancing like a ‘

’ Star

เต้นมันส์ แบบนอนสต๊อป เคป๊อปคลาสสไตล์

รายละเอียดโปรแกรม

พบกัน ณ On Air Academy ศูนย์การค้า I'm Park (ชั้น 3) ซอยจุฬาลงกรณ์ 9
สนุกกับการเรียนเต้น K-Pop กับอคาเดมีสัญชาติเกาหลีที่เปิดดำเนินการในไทยมากว่า 15
09:00 - 11:00 ปี การันตีคุณภาพด้วยผลงานครบครัน อาทิ ออกแบบท่าเต้น เทรนนิ่งศิลปิน งานโฆษณา
งานคอนเสิร์ต และส่งน้องๆไปเดบิวต์ที่เกาหลีจนมีชื่อ กับค่ายเพลงชื่อดังของเกาหลี

11:30-12:00

นำท่านเดินทางไปยัง De Bloo Studio ซอยสุขุมวิท 29 (มีรถให้บริการ)

12:30-13:00

สนุกกับการทำคิมบับ (Kimbap 김밥) หรือที่เรียกว่าข้าวห่อสาหร่าย โดยข้าวที่
นำมาคิมบับจะปรุงด้วยน้ำมันงา และเกลือ ทำให้คิมบับมีความหอมของน้ำมันงา เข้ากันได้
เป็นอย่างดีกับสาหร่าย และผักดอง รวมไปถึงเนื้อที่ปรุงสุกแล้วข้างใน
จากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน เมนู “คิมบับ”

13:30-14:30

14:30-15:30

เพลิดเพลินกับการทำกิจกรรม DIY ถุงโชคดี (พกชูมอนี) ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานในแบบ
ฉบับตัวเอง แบบไม่ซ้ำใคร

เรี ย นรู ้ ว ั ฒ นธรรมการแต่ งกายแบบเกาหลี โดยการใส่ ชุ ดฮั น บก ถ่ า ยภาพ เก็ บ ความ
ประทับใจ

15:30

สิ้นสุดกิจกรรมด้วยความประทับใจ

กำหนดกิจกรรม
ระยะเวลา
1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2564

ราคาท่านละ

พุธ, ศุกร์, เสาร์
เวลา 09:00 – 15.30 น.
เดือนมิถุนายน
วันที่ 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30
เดือนกรกฏาคม
วันที่ 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 31
เดือนสิงหาคม
วันที่ 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28

1,179.-

การจอง และเงื่อนไขการชำระค่าบริการ
-

ชำระเงินเต็มจำนวน เพื่อทำการสำรองที่นั่ง พร้อมแจ้งชื่อ - สกุล และเบอร์ติดต่อ

หมายเหตุ
-

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 10 ท่าน
ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ย นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้
บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

พิเศษ! ต่อที่ 1
• ลู ก ค้ าทุ ก ท่านที ่ ทำการจองโปรแกรมทัว ร์ นี้ จะได้ ร ั บ ถุ งผ้ า Love Korea พร้ อม
เอกสารการท่ อ งเที ่ ย วเกาหลี และ Voucher ส่ ว นลดค่ าเรี ย น 10% ที ่ On Air
Academy
• ลูกค้า 200 ท่านแรก! ที่จองโปรแกรม “K-POP” รับเลย…เสื้อ 'Love Korea' สุดเก๋
มูลค่า 300.-

พิเศษ! ต่อที่ 2
• Event 1 'Wish Tree' : ลุ้น รับ AirPods, บัตรกำนัลเซ็น ทรัล , เซ็ตเครื่อ งสำอางซอลฮวาซู , เซ็ต
เครื่องสำอางลาเนจ
อ่านรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ : www.kto.or.th/treeofwish

• Event 2 ‘SNS Post, Like, Share’ : ลุ้นรับ iPhone 12, iPad 10.2, AirPods Pro, เซ็ต
เครื่องสำอางซอลฮวาซู, เซ็ตเครื่องสำอางลาเนจ
อ่านรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ : www.kto.or.th/snspost

• Event 3 ‘ATEEZ online Fan meeting’ : ลุ้นรับบัตร 'ATEEZ online Fan Meeting เพียง100
ท่านเท่านั้น!
อ่านรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ : www.kto.or.th/fanmeeting

• Event 4 ‘Survey Event’ : ร่วมตอบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ลุ้นรับ กระเป๋าเป้
KTO, K-friends พาวเวอร์แบงค์, แก้วน้ำแสตนเลสเก็บอุณหภูมิ, เซ็ตกระเป๋าจัดระเบียบ
อ่านรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ : www.kto.or.th/serveyevent

