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ก ำหนดกำรท่องเที่ยว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5วัน 3คืน 
HAPPY ROMANTIC WINTER 

 
วันแรก กรุงเทพฯ – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ 

_____น.   คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที่ 6 – 7  
 กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ที่คอยตอ้นรบัอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ 
 สมัภาระบรเิวณ แถว .......  ก่อนน าไปเช็คอินยงัเคานเ์ตอรข์อง สายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES 
_____น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต ้โดยสำยกำรบิน ............ เที่ยวบินที่ KE 652 / OZ 742 
 

 ตารางเทีย่วบนิของสายการบนิ KOREAN AIR ( KE ) / ASIANA AIRLINES ( OZ ) เสน้ทาง กรุงเทพฯ – อนิชอน  
 KE 652 ( 23.15 – 06.40+1 ) // OZ 742 ( 01.10 – 09.00+1 )  
 

วันทีส่อง อินชอน (เกำหลีใต้) – ฟำรม์สตรอวเ์บอรร่ี์ – เกำะนำมิ – โกบงซำนคำเฟ่ – สกีรีสอรท์  

                    
_____น. เดินทางถงึสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรบักระเป๋าสมัภาระ  

(กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชั่วโมง เพือ่ใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ่นของประเทศเกาหลี)   

 หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านไปยงั ฟำรม์สตรอวเ์บอรร่ี์ ใหท้่านไดช้ิม และเลือกเก็บสตรอวเ์บอรร์ี่จากตน้สดๆ 
ดว้ยตวัท่านเอง พรอ้มกบัถ่ายภาพเก็บบรรยากาศไร่  

 
 
 
 
 
 
 
  
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เกำะนำม ิไม่ว่าใครมาเกาหลีก่ีครัง้ ก็จะตอ้งมาเยือน เพราะบรรยากาศของเกาะนามิจะเปล่ียนตาม

ฤดูกาล ในช่วงหนา้หนาวจะปกคลมุไปดว้ยหิมะมีทิวทศันส์วยงามท่ามกลางแมกไมต้น้สนที่สงูเสียดฟ้า  นกัท่องเที่ยวที่ชอบ
ถา่ยรูปตอ้งแวะมาเก็บรูปท่ีนี่ (ระหว่างเดินทาง บรกิารเซตอาหารเชา้แซนดว์ิช พรอ้มเครื่องดื่ม)  
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เท่ียง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบี้ เป็นอาหารขึน้ชื่อของเมอืงชุนชอน ทีใ่ครมาแล้วถ้าไม่ทาน
เหมอืนมาไม่ถงึ  เนื้อไก่ทีห่ ัน่ออกมาเป็นชิน้พอค า คลุกเคล้าดว้ยเครื่องปรุง และหมกัไวจ้นไดท้ี่ น ามาผดับนกระทะยกัษ์ 
พรอ้มดว้ย Rice cake เสรฟิพรอ้มดว้ยน ้าซุปสาหร่ายเกาหลรีอ้นๆ ( มยี๊อกกุก )  

 

 
หลงัรบัประทานอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางสู่ โกบงซำนคำเฟ่ จุดชมวิวที่ดีที่สดุของเมืองชนุชอน ท่านสามารถมองเห็น
วิวของทะเลสาบและเมืองชุนชอนไดอ้ย่างชัดเจน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง ท าให้เวลาพระอาทิตยต์กดินจะเห็น
แสงอาทิตยล์บัขอบฟ้าที่ภูเขา ตกกระทบตามอาคารบา้นเรือนและทะเลสาบ กลายเป็นภาพที่สวยงาม และในตอนกลางคืน 
จะไดเ้ห็นวิวสวยอีกแบบหน่ึงของแสงไฟท่ีส่องประกายสว่างไสวสวยงามจากตวัเมือง ถือไดว้่าเป็นจดุชมวิวที่ใหอ้ารมณโ์รแมน
ติกที่แตกต่างกันไปตามช่วงเวลา นอกจากนี ้ยังเป็นศูนยร์วมรา้นอาหารและรา้นกาแฟส าหรับนั่งพักผ่อนชมวิวอีกดว้ย 
นกัท่องเที่ยวและคนเกาหลีมกัจะมาพกัรถจิบชากาแฟนั่งชมวิวกนัที่นี่ 

   
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พัก ยงเพียงสกีรีสอรท์ สถานที่ยอดนิยมส าหรบัการเล่นสกี และกิจกรรมสันทนาการหลาย
ประเภท ที่นี่สามารถรองรบัผูเ้ล่นไดม้ากถึง 20,000 คน และมีลานสกีกว่า 28 สโลป มีรอบการเล่นทัง้กลางวนัและกลางคืน  
จึงท าใหท้่านเพลินเพลินกบัการเล่นสกีไดอ้ย่างเต็มที่ ส าหรบัท่านใดที่ไม่ถนดัเล่นสกี ทางรีสอรท์ยงัมีสโนวบ์อรด์ไวร้องรบั หรือ
จะเลือกนั่งกระเชา้ Gondola ของทางรีสอรท์ ซึ่งมีความยาวกว่า 7.4 กิโลเมตร ขึน้ไปชมวิวมมุสงูดา้นบนของรีสอรท์ก็ดีไม่แพ้
กนั (ไม่รวมค่าขึน้กระเชา้ และอปุกรณเ์ล่นสกี) 
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนู คัมจำทัง หรือสตูวก์ระดูกหมู เป็นซุปเกาหลีรสเผ็ดที่ท  าจากกระดูกสนัหลงั
หรือกระดูกคอของหมู เคี่ยวจนไดท้ี่และเติมส่วนประกอบ เช่น มันฝรั่ง  เสน้หมี่ หัวไชเท้า  ใบงา หัวหอมใหญ่ พริกขีห้นู       
และงาป่น  

 
โรงแรมทีพ่ัก ยงเพียงสกีรีสอรท์ หรือ เทียบเท่าระดบั  

 

วันทีส่ำม ฟำรม์แกะแทกวำนยอง – โซล – โซลสกำย + ล็อตเต้แอดเวนเจอร ์

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
หลงัรบัประทานอาหารเชา้ พาทุกท่านน าชมความน่ารกัของนอ้งแกะ ณ ฟำรม์แกะแทกวำนยอง ฟารม์เลีย้งแกะอนักวา้ง
ใหญ่ ถูกลอ้มรอบดว้ยเสน้ทาง เดินเป็นวงกลมยาวไปตามแนวเทือกเขา  ระหว่างเดินชมจะไดเ้ล่นกับเหล่านอ้งแกะขนฟูๆ  ที่มี
มากกว่า 200 ตวั ท่านสามารถใหอ้าหารแกะ พรอ้มชมบรรยากาศและธรรมชาติอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง (ฟารม์แห่งนี ้
ยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร ์เรื่อง A Man Who Went to Mars เรื่อง Autumn In My Heart และโฆษณาอีกหลายเรื่อง) 

 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  เมนูบุลโกกิ (Bulgogi) อาหารท้องถิ่นดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี                 

โดยน าเนือ้หมูสไลดห์มักกับซอส และเครื่องเคียงต่างๆ ใหอ้อกรสหวานนุ่ม เวลาท่านน ามาย่างขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิ   บน
กระทะแบน หรือทรงครึ่งวงกลมพรอ้มผักกะหล ่า โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน า้ขน้ เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้น และเครื่อง
เคียงต่างๆ   
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บ่ำย หลงัรบัประทานอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางสู่กรุงโซล น าทกุท่านขึน้ โซลสกำย หอชมวิวที่สงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก  โดยใน
วนัที่อากาศแจ่มใส เราสามารถมองเห็นไดไ้กลถึงเกาะซองโด ในเมืองอินชอน และทะเลเหลือง รวมไปถึงโรงแรมที่เป็นแลนด์
มารค์ส าคัญของกรุงโซล นอกจากนี ้ที่แห่งนี ้ยังเป็นสถานที่ซึ่งได้รับการบันทึกถึงการท าลายสถิติ  ของGuinness World 
Records ใน 3 รายการ ไดแ้ก่ 
- The world’s highest glass-floored observation deck (จุดสังเกตการณ์บนชั้น 118 ไดร้ับการบันทึกสถิติว่าเป็น ชั้น

สงัเกตการณด์าดฟ้า ที่มีพืน้กระจกสงูที่สดุในโลก) 
- The fastest double-deck elevator, with a speed of 600  meters per minute and The elevator covering the 

longest distance (ลิฟตข์อง Sky Shuttle ถูกบันทึกสถิติใน 2 รายการ คือ ลิฟทท์ี่เร็วที่สุดโดยมีความเร็ว 600 เมตรต่อ
นาที และลิฟทท์ี่ครอบคลมุระยะทางที่ยาวที่สดุ) 

 
 
 
 
 
 
 จากนัน้น าท่านสู่ สวนสนุกล็อตเต้แอดเวนเจอร์ (LOTTE ADVENTURE) ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์ และไฮเทคใน

รูปแบบใหม่ที่สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด์ สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี สนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากชนิดทั้งในร่มและ
กลางแจง้ ไม่ว่าจะเป็นการผจญภยักับโลกของซินแบต หอคอย บนัจีด้ร็อป โรงหนงัสามมิติ ไวกิง้ รถรางไฟฟ้า ชมความงาม
ของสวนสนกุทัง้ภายในและนอกอาคาร เกมสก์ารละเล่นต่างๆ ขบวนพาเหรด โชวต์่างๆ ตลอดจนรา้นขายอาหาร รา้นขายของ
ที่ระลกึเฉพาะของสวนสนกุล็อตเตเ้วิลด ์

 
ค ่ำ         รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนู คำลบี ้(หมูย่ำงเกำหลีบุฟเฟ่) ตน้ต าหรบัอาหารเล่ืองชื่อของประเทศเกาหลี

ใต ้เป็นหมูที่ผ่านการหมักจนไดท้ี่ น ามาย่างบนเต่าถ่านรอ้นๆ สุกก าลังดี แลว้ตัดเป็นชิน้พอดีค า รับประทานกับซอส, 
กระเทียม, กิมจิ, และใชใ้บผกักาดหอมสดห่อเป็นค า คลา้ยเมี่ยงค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด พรอ้มขา้วสวย
รอ้นๆ และเครื่องเคียง  

 
 
 
 
 
 
 
 

เข้ำสูท่ีพ่ักโรงแรม Amanti Hotel หรือระดับเทยีบเท่ำ 
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วันทีส่ี ่ ศูนยเ์วชส ำอำง – ใสชุ่ดฮันบกชมพระรำชวังคยองบกกุง – ดวิตีฟ้รี – เมียงดง  

เช้ำ           รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ศูนยเ์วชส ำอำงยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนกัชอ้ปชาวไทย เพื่อเลือกซือ้กลบัไป
เป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบรนด ์ไม่ว่าจะเป็นสกินแครบ์ ารุงผิว  ครีมหอยทาก ครีมน า้แตก ครีมขดัขีไ้คล 
สแตมเซลลโ์บท็อกซ ์ครีมว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ฯลฯ 
 
จากนั้นใหท้่าน เปิดประสบการณพ์ิเศษ!! กับการไดเ้ลือกใส่ชุดฮนับก (ชุดประจ าชาติเกาหลี) ในแบบที่ท่านชอบ เพื่อเขา้
สมัผสัวฒันธรรมเกาหลีชมสถาปัตยกรรมความงามพรอ้มถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบับรรยากาศภายในของ  พระรำชวังคยอง
บกคุง ซึ่งเป็นพระราชวงัไมโ้บราณเก่าแก่ที่สดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวงัแห่งนีม้ีหมู่
พระที่นั่งมากกว่า 200 หลงั เป็นฉากหลงัที่งดงาม 

 
เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ไก่ตุ๋นโสม + หอยเป๋ำฮือ้ เมนูขึน้ชื่อตัง้แต่ยุคสมยัราชวงศโ์ชซอน มีตน้

ต ารบัมาจากในวงั เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบ ารุงก าลงั และเสริมสขุภาพ ภายในตวัไก่จะมีส่วนผสมของสมนุไพร
นานาชนิด เช่น ขา้วเหนียว รากโสม พรกิไทยแดง เกาลดั พทุราจีน เป็นตน้ พิเศษ!! เพิ่มหอยเป๋าฮือ้และเครื่องเคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัรบัประทานอาหารกลางวนั น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้รี ที่นี่มีสินคา้ชัน้น าใหท้า่นเลือกซือ้มากมายกว่า 500 
ชนิด ทัง้น า้หอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกาเคร่ืองประดบั ฯลฯ   

 
จากนัน้เพื่อใหท้่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงอย่างต่อเนื่อง น าท่านเดินทางสู่ย่าน เมียงดง หรือที่รูจ้กักนัดีในนาม        “สยามส
แควรเ์กาหลี” เป็นแหล่งแฟชั่นการแต่งกายที่ทันสมยัของเหล่าวยัรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสือ้ผา้ แฟชั่นเครื่องแต่งกาย รองเทา้ 
เครื่องประดบัสวยงามต่างๆ เครื่องส าอางยี่หอ้ดงัมากมาย เช่น Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, 
Skinfood อื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าจนถึงเวลาที่เหมาะ จากนั้นน าท่านรับประทานอาหารค ่า ณ 
ภตัตาคาร  

 
 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ Chavit Cuisine ภัตตำคำรอำหำรบฟุเฟ่ต ์ระดับพรีเม่ียม ที่รงัสรรคอ์าหารนานาชาติ กวา่ 165 
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ชนิด ทัง้อาหารอิตาเล่ียน อาหารจีน อาหารญ่ีปุ่ น อาหารอินเดยี และอาหารเกาหลี  

 

 เข้ำสูท่ีพ่ักโรงแรม Amanti Hotel หรือระดับเทยีบเท่ำ  
 

วันทีห่้ำ ศูนยน์ ้ำมันสนเข็มแดง – ศูนยส์มุนไพร – หมู่บ้ำนบุกชอนฮนัอก – ซุปปอรม์ำเกต็ของฝำก – ท่ำอำกำศยำน
นำนำชำตอิินชอน – กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 หลงัรบัประทานอาหารเชา้พาทกุท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ ้ำมันสนเข็มแดง ปัจจบุนัชาวเกาหลีรุน่ใหม่นิยมมารบัประทานเพื่อลา้ง

สารพิษในรา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลือดทั่วทัง้รา่งกาย ป้องกนัไขมนัอดุตนัในเสน้เลือด,โรคหวัใจ, โรคภมูิแพ ้ขบัสารตกคา้งจาก
อาหาร แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุร่ี ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ตามอธัยาศยั 

 จากนัน้น าท่านรบัฟังความรูท้ี่ ศูนยส์มุนไพร ซึ่งไดร้บัการรบัรองคณุภาพจากรฐับาล เขา้ชม ศูนยโ์สมเกำหลี ซึง่ถือวา่เป็นโสม
ที่มีคณุภาพดีที่สดุ หรือ ศูนยฮ์อ็กเกต็นำมู ตน้ไมช้นิดนีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที่ปราศจากมลภาวะ ชว่ยดแูลตบัให้
สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ตามอธัยาศยั 

 
เทีย่ง         รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู แฮมุลทังพรีเม่ียม (Heamultang) ซุปรวมมิตรทะเลหมอ้ไฟ คลา้ยๆ ตม้ย า

ทะเลของเมืองไทย แตค่วามเขม้ขน้นอ้ยกวา่ เป็นการน าอาหารทะเลสด ๆ เช่น กุง้ หอย ป ูปลา ปลาหมึก และผกัชนิดต่าง ๆ 
เช่น ผกักาด กะหล ่าปลี หวัไชเ้ทา้ เห็ดเข็มทอง มาตม้รวมกนัทานกบัน า้จิม้แบบเกาหลี และเครื่องเคยีง กิมจิ และสาหรา่ย 
พิเศษ!! ล็อบเตอรใ์นมือ้อำหำร (ตำฤดกูำล) 

 
 หลงัรบัประทานอาหารกลางวนั น าท่านเดินชม หมู่บ้ำนบกุชอนฮนัอก เป็นหมู่บา้นสไตลเ์กาหลีดัง้เดมิที่มีอายยุาวนานกว่า 

600 ปี ตัง้แต่สมยัราชวงศโ์ชซอน ตัง้อยู่ระหว่างพระราชวงัเคยีงบก พระราชวงัชางด็อก และศาลเจา้ชงมโย ปัจจบุนัก็ได้
ปรบัเปล่ียนใหก้ลายเป็นมรดกทางวฒันธรรมที่มีคณุค่าแหง่หน่ึงของประเทศเกาหลี บางส่วนไดก้ลายเป็นที่อยู่อาศยัของชาว
เกาหลีตามปกติ แต่กเ็ปิดใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมใหผู้ค้นไดเ้ขา้มาสมัผสักบับรรยากาศชีวติความเป็นอยู่ และ
สถาปัตยกรรมดัง้เดมิของเกาหลีในสมยัก่อน บางส่วนก็จะเปิดเป็นเกสตเ์ฮาสเ์พื่อรองรบันกัท่องเที่ยว บางส่วนกเ็ปิดเป็น
รา้นอาหารและคาเฟ่น่ารกัๆ ใหเ้ราไดด้ื่มด ่ากบับรรยากาศสบายๆ และเงียบสงบของหมู่บา้นแห่งนี ้  
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางน าท่าน        ชอ้ป
ป้ิงที่ ซุปเปอรม์ำรเ์กต็ ซึ่งมีสินคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กมิจิ บะหมี่กึง่ส าเรจ็รูป สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว 
ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที่ระลกึต่างๆ 

 
_____น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES 
_____น. เดินทางถงึท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 ตารางเท่ียวบินของสายการบิน KOREAN AIR ( KE ) เส้นทาง อินชอน – กรงุเทพฯ  
 KE 651 (17.20 – 21.30) / KE 659 (20.10 – 00.20)  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ตารางเท่ียวบินของสายการบิน ASIANA AIRLINE ( OZ ) เส้นทาง อินชอน – กรงุเทพฯ 
 OZ 741 (19.30 – 23.10)  
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 ******ภาพท่ีใชใ้นโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านัน้******* 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 
อัตรำค่ำบริกำร *** เดนิทำงขัน้ต ่ำ 15 ท่ำน***  

รำคำผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  

(มีเตียงเสริม) 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน    

(ไมม่ีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยว  
จ่ำยเพิ่ม 

7 – 11, 14 – 18, 21 – 25 ธ.ค. 65    49,900.-  48,900.- 47,900.- 4,500.-  
28 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 
29 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 
30 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 

58,900.- 57,900.- 56,900.- 6,900.- 

4 – 8, 11 – 15, 18 – 22, 25 – 29 ม.ค. 66 49,900.- 48,900.- 47,900.- 4,500.- 
1 – 5, 8 – 12, 15 – 19, 22 – 26 ก.พ. 66 49,900.- 48,900.- 47,900.- 4,500.- 

1 - 5, 8 - 12 มี.ค. 66 49,900.- 48,900.- 47,900.- 4,500.- 
หมำยเหตุ: กรณียอดจองมี 10 คนขึน้ไป แตไ่ม่ถึง 15 คน จะไม่มีบริกำรหัวหน้ำทวัร ์

โดยทางบรษิัทจะรอตอ้นรบั และคอยอ านวยความสะดวกท่านท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  
หลงัจาก check in ลกูคา้เดินทางไปพบไกดท์ี่สนามบินอินชอนดว้ยตวัทา่นเอง โดยมีไกดร์อรบัท่านที่สนามบินอินชอน 

 
 
อตัราค่าบริการรวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั (แบบหมู่คณะ) เสน้ทาง กรุงเทพฯ – อนิชอน – กรุงเทพฯ  
รวมค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งและค่าภาษเีชือ้เพลงิ  

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการ หรอืระดบัเทยีบเท่า  
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิสงูสุดไม่เกนิ 1,000,000 บาท 
- ค่าอาหารจ านวน 11 มือ้ ( อาหารเชา้ 4 มือ้ / อาหารกลางวนั 4 มือ้ / อาหารค ่า 3 มือ้ ) ตามระบุในรายการ  
- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ ตลอดการเดนิทาง 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการ 
- ค่าหวัหน้าทวัร ์และ ไกดท์อ้งถิน่ทีม่ปีระสบการณ์คอยดแูลอ านวยความสะดวก 
- บรกิารน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด 
- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ หวัหน้าทวัร ์และ คนขบัรถ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

- ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ รวมถงึกรณีตดิ Covid 19 ในระหว่างท่องเทีย่ว 
- ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง และค่าธรรมเนียมวซี่า ส าหรบัผูไ้ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ / ค่าซกัรดี / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกนิ  
- ค่าภาษมีลูค่าเพิม่เฉพาะค่าบรกิาร 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% ในกรณีทีท่่านตอ้งการใบก ากบัภาษี 
- ค่าธรรมเนียมการลงทะเบยีน K-ETA + Q CODE มคี่าบรกิารเพิม่เตมิ 650 บาท/ท่าน/ 1 ครัง้  

การพิจารณาผล K-ETA ขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี (ตม.) 
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ข้อแนะน า!!!!   
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนัการเดนิทางนัน้เตม็ไปดว้ยความเสี่ยง ทัง้โรคภยัและความรบัผดิชอบของทางสายการบนิที่มตี่อผูโ้ดยสารนัน้มี
จ ากดั ดงันัน้จงึแนะน าให้ท่านซื้อประกนัภยัการเดนิทาง และสุขภาพเพิม่เตมิ ทีส่ามารถคุม้ครองตามทีท่่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกดิ
เหตุเจบ็ป่วย เมื่อเกดิเหตุฉุกเฉินกจ็ะสามารถเครมค่าใชจ้่าย และค่ารกัษาพยาบาลได ้หากเกดิเหตุดงักล่าวขึน้ในต่างประเทศ เช่น ประเทศ
เกาหลใีต้ จะมคี่าใชจ้่ายทีสู่งมาก หรอืเพื่อความคุม้ครองบาดเจบ็ เจบ็ป่วย ไฟล์ยกเลกิ ตกเครื่อง ยกเลกิเดนิทาง กระเป๋าหาย พาสปอรต์
หาย และทมีแพทยฉุ์กเฉิน เป็นตน้ 
 
ระเบียบและเง่ือนไขการจอง 

1. กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 
2. ช าระเงนิมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท เงนิส่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ ขอรบัช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 15-20 วนั  

( ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วนั ) 
3. กรุณาแจง้รายละเอยีดขอ้มลูทัง้หมดมาทีช่่องทางทีเ่จา้หน้าทีแ่จง้ไว ้

- ชื่อผูต้ดิต่อ และช่องทางตดิต่อ (เช่น เบอรม์อืถอื อเีมล ์ไลน์ไอด ีเป็นตน้) 
- ชื่อนามสกุล + เบอรม์อืถอืของผูเ้ดนิทางทุกท่าน (จ าเป็น) + ส าเนาบตัรประชาชน + ส าเนาพาสปอรต์ 
- กรอกเอกสาร รายละเอยีดเพือ่ใชก้ารสมคัร K-ETA ทีบ่รษิทัไดม้อบให ้
- ไฟลร์ปูถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผา้พนัคอ พืน้หลงัสขีาว ไม่ตดิเงา ขนาด 1:1  
- หลกัฐานประกอบการยื่นขอวซี่า (ในกรณีทีถ่อืหนังสอืเดนิทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย) 
- ในกรณีท่ีเดก็อายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกบับิดา หรือมารดา ตอ้งจดัเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 

หนังสอืรบัรองการท างานของบดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากของบดิา หรอืมารดายอ้นหลงั 6 
เดอืน จนถงึปัจจุบนั / ส าเนาสตูบิตัร 
*** การเรยีกเกบ็เอกสารเพิม่เตมินี้ เพื่อประโยชน์ในการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองท่าน ทีท่างบรษิทัจะไดแ้จง้ใหห้วัหน้า
ทวัรท์ราบ เพื่อใหค้ าแนะน าท่านในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้*** 

4. หากไม่ช าระ หรอืช าระไม่ครบตามก าหนด ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข ทางผูจ้ดัมสีทิธิย์กเลกิการเดนิทางและ
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิตามเงือ่นไขการยกเลกิ เมื่อตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางส่วน ทางผูจ้ดัจะถอืว่าท่านไดย้อมรบั
ในเงือ่นไข และขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

5. กรณีทีเ่จา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้ - ออก นอกประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิ ์ไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
การยกเลิกการจอง 
การยกเลกิการจองนัน้ จะตอ้งอเีมลแ์จง้ยกเลกิการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดนิทาง โดยมใิช่ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

***  ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซี่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ **** 
- การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จบ็ป่วย หรอืมเีหตุจากร่างกายทีไ่ม่สามารถเดนิทางในช่วงเวลาทีจ่องได้ การยกเลกิการเดนิทาง 

หรอืเลื่อนการเดนิทางจะตอ้งแสดง ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล ใหก้บัเจา้หน้าทีฝ่่ายขาย ทัง้นี้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิพ์จิารณาใน
การคนืเงนิเป็นกรณีไป แต่ทัง้นี้ท่านจะต้องเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมดัจ าตัว๋เครื่องบนิ และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ถา้ม ี
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- คณะทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดต่อเนื่อง หรอืช่วงเทศกาล บรษิทัฯ ไดม้กีารการนัตมีดัจ า หรอืซื้อขาย แบบมเีงือ่นไขกบัสายการบนิ รวมถงึ
เทีย่วบนิพเิศษ เช่น chatter flight (เหมาล า), extra flight (เทีย่วบนิพเิศษทีเ่พิม่เขา้มาช่วงวนัหยุด หรอื เทศกาล ดงักล่าว) บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ามดัจ า หรอืค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
หมายเหตุ 

- ทวัร์นี้ส าหรบัผูร้่วมเดนิทางตัง้แต่ 15 ท่านขึน้ไป กรณีมผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ทางบรษิทัขอยกเลกิการเดนิทาง โดย
จะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วนั 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลง สายการบนิ, เทีย่วบนิ, ราคา, รายการทวัร์ และรา้นอาหาร ตามความเหมาะสม 
(ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นี้ทางบรษิทัค านึงถงึความสะดวกสบายในการเดนิทาง และผลประโยชน์ทีลู่กคา้จะ
ไดร้บัเป็นหลกั 

- หนังสอืเดนิทาง(passport) ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน (กรณีท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเล่มเก่าไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 

- บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ 
- กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศเกาหลใีต้ บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึค่าทวัรท์ัง้หมด 
- ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

จลาจล หรอื กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง จากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย 
และต่างประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของทางบรษิทัฯ 

- ทางบรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ และไม่สามารถเรยีกคนืเงนิได้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิ
ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เป็นตน้ 

- ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั หรอืคนืเงนิได ้
- เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางส่วนกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
- ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุกประเภท  

ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ถา้ม ีและไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 
- ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลไีด ้ร่วมกบัการท่องเทีย่วเกาหลใีต้เพีอ่โปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื ศูนยส์มุนไพร 

ศูนย์เครื่องส าอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะม ีผลกบั
ราคาทวัร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หาก
ประสงคจ์ะซื้อ หรอืไม่ซื้อ ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 

- กรุ๊ปทวัรค์รัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดย 
ไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง เช่น รา้นโสม, ฮอตเกนามู, ศูนย์น ้ามนัสน, เครื่องส าอาง Cosmetic ทางบรษิทัจะคดิค่าด าเนินการในการ
แยกท่องเทีย่ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Happy Korea: Happy Romantic Winter Program | Page: 12 

 
 
 

 
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพื่อ
ประโยชน์ของท่าเอง  ทางบริษทัฯ จะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั ท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด 
 

 
**ลงทะเบียนให้ครบ 2 ขัน้ตอนก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้** 

❖ ขัน้ตอนท่ี 1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) หากท่านยงัไม่เคยลงทะเบียนในขัน้ตอนน้ี ทาง
บริษทัมบีริการลงทะเบยีนให้ท่าน โดยจะมีค่าธรรมเนียมเพ่ิมท่านละ 650 บาท (สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครัง้) 

❖ ขัน้ตอนท่ี 2 ลงทะเบียน Q-CODE  
ส าหรบัขัน้ตอนที ่2 และขัน้ตอนที ่3 ทางเรามบีรกิารลงทะเบยีนใหฟ้ร ีพเิศษเฉพาะท่านทีจ่องทวัรก์บั Happy Korea เทา่นัน้ 
 

เอกสารประกอบการลงทะเบยีน K-ETA เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านัน้!! 
 

1. ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกเตม็หน้า/ไมต่ดัครึง่) โปรดใชเ้ล่มหนังสอืทีม่อีายุการใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าวา่งไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รปูถ่ายสพีืน้หลงัขาวเท่านัน้ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หน้าตรง เปิด   
หน้าผาก เปิดใบห ูไม่สวมใส่เครือ่งประดบั ไมใ่ส่เสือ้สขีาวถ่ายรปู ไม่สวมแว่นตา 

3.    น าส่งแบบสอบถามขอ้มลูเพื่อการกรอกลงทะเบยีน K-ETA ตามความเป็นจรงิ และกรอกขอ้มลูทุกขอ้โดยละเอยีด 
4.    ส าเนาสตูบิตัร เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปี  
** ทัง้นี้ผูเ้ดนิทางจะดอ้งท าการส่งขอ้มลูมาใหท้างบรษิทัในรปูแบบไฟล ์PDF อย่างน้อย 20 วนักอ่นเดนิทาง 

 
หมายเหตุ: กรณีผูเ้ดนิทางมลีงทะเบยีนอนุมตัใินระบบ K-ETA และยงัมผีลบงัคบัใช ้(อายใุชง้านภายใน 2 ปี) ทุกครัง้ทีเ่ดนิทางเขา้เกาหล ี
ตอ้งท าการเปลีย่นทีอ่ยู่หรอืจุดประสงคก์ารเขา้ โดยแกไ้ขในระบบ K-ETA ตรงแกไ้ขขอ้มลู หากท่านมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูเดมิ เช่น ชื่อ 
นามสกุล เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ท่านจะตอ้งท าการลงทะเบยีน K-ETA ในระบบใหม่ ก่อนการเดนิทาง พรอ้มเสยีค่าธรรมเนียม ผู้
จดัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่าย หรอืคา่เสยีหายใดๆ หากท่านถูกปฏเิสธการออกบตัรโดยสารหรอืการเขา้ประเทศเกาหลใีต ้
 
ข้อมูลส าคญัเก่ียวกบัการยื่นลงทะเบียน K-ETA ท่ีท่านควรทราบ 
1.  หลงัจากท าการยื่นลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ผลการลงทะเบยีนแบ่งออกเป็น 3 แบบดงันี้ 
     1.1 Approved หมายถงึ ผ่านการลงทะเบยีน (มอีายุการใชง้านได ้2 ปี ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ โดยแต่ละครัง้พ านักไดไ้ม่เกนิ 90 วนั) 
     1.2 Disapprove หมายถงึ ไม่ผ่านการลงทะเบยีน ไม่สามารถออกเดนิทางไดต้ัง้แต่ประเทศตน้ทาง 
     1.3 Null หมายถงึ การลงทะเบยีนถอืเป็นโมฆะ ( ไม่สามารถใชไ้ด ้)  
 
2.  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าธรรมเนียมในการลงทะเบยีน เนื่องจากการพจิารณาเป็นไปตามเงือ่นไขหรอืกฎหมายของประเทศ
นัน้ๆ โดยทางทมี   
     เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงเป็นผูต้ดัสนิชีข้าด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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เตรียมพาสปอรต์และรปูถ่าย เพื่อลงระบบ K-ETA 
 

ตวัอยา่งการสแกนหน้าส าเนาพาสปอรต์ ตวัอยา่งการสแกนรปูถา่ย (รปูสีฉากหลงัเป็นพื้นขาว) 

 

 

อา้งองิขอ้มลูภาพจาก www.k-eta.go.kr 
 

 
** ส าคญั!! บรษิทัฯ จะลงทะเบยีนตามขอ้มลูและเอกสารทีผู่เ้ดนิทางส่งมาและระบุแจง้เท่านัน้ หากผูเ้ดนิทางแจง้ขอ้มลูผดิพลาดหรอื
บดิเบอืนจากขอ้เทจ็จรงิ ถือเป็นเร่ืองต้องห้าม ซ่ึงอาจส่งผลต่อการลงโทษและการอนุมติัเดินทางเข้าเมอืง ตามกฎหมายและ
ระเบียบการของสาธารณรฐัเกาหลีใต้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิจ์ะไม่รบัผดิชอบทุกกรณี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.k-eta.go.kr/
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แบบสอบถามข้อมูลเพือ่การกรอกลงทะเบยีน K-ETA 

  กรุณากรอกขอ้มลูทุกขอ้โดยละเอยีดตามความเป็นจรงิ 
ท่านเคยมปีระวตั ิท าผดิกฎหมายในเกาหลหีรอืไม่ ถา้เคย โปรดอย่าสมคัรลงระบบทะเบยีน K-ETA 

โปรดทราบ การลงทะเบยีนในขออนุมตั ิK-ETA เป็นเพยีงการตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ในการขอเขา้ประเทศเกาหลเีท่านัน้ ไม่ไดเ้ป็นการ
การนัตกีารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้100% ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ ตม. เกาหลเีมื่อทา่นเดนิทางถงึประเทศเกาหลใีต ้

 
ท่านถอืสญัชาตอิื่นเพิม่เตมิ นอกจากสญัชาตไิทยหรอืไม่      ใช่      ไมใ่ช่ ถา้ใช่ โปรดระบุสญัชาต ิ........................................................... 
 

1. ชื่อ-นามสกุล (ปัจจุบนั พรอ้มค าน าหน้านาม) ตามหน้าหนังสอืเดนิทาง 
(ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................................................................................ 

2. สถานภาพ       โสด       สมรส       หยา่       หมา้ย       แยกกนัอยู่        มบีุตรร่วมกนั 

3. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื (ไทย) ..................................*หากไม่มเีบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื โปรดระบุเบอรม์อืถอืทีส่ะดวก 

4. อเีมล ์...................................................................................................................................................................................... 

5. อาชพีปัจจุบนั โปรดระบุอาชพีอย่างชดัเจน เช่น เจา้ของบรษิทั ผูบ้รหิาร นักเรยีน พนักงาน แมบ่า้น เกษยีณอายุ อาชพีอสิระ 
ศลิปิน ดารา นักรอ้ง เทรดเดอร ์กรรมการบรษิทั ผูจ้ดัการ ช าราชการ.............................................. 

6. เงนิเดอืน โปรดเลอืก       ต ่ากวา่ 200$        200-700s        700-1,300s      1,300-2,100$       2,100$ 

7. ชื่อบรษิทัทีท่ างาน โปรดระบุอยา่งชดัเจน .................................................................................................................................. 

8. เบอรโ์ทรทีท่ างาน (จ าเป็น) ...................................................................................................................................................... 

9. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศเกาหลใีต ้       ไม่เคย      เคย ............................... กีค่รัง้ 
          จุดประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อ      ท่องเทีย่ว       อื่นๆ (โปรดระบุ) 

10. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศอื่นๆ ทีไ่ม่ไช่ประเทศเกาหล ีในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา       ไม่เคย   เคย ............. ครัง้ ประเทศ 
(กรณีหลายประเทศ) ประเทศทีเ่ดนิทางล่าสุด ................................................................................................................ 

           จุดประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อ......................................................................................................................................... 
11. มผีูเ้ดนิทางเขา้เกาหลดีว้ยหรอืไม่       ไม่ม ี       ม ีจ านวน ...... ท่าน โปรดระบชุื่อ-นามสกุล และ วนัเดอืนปีเกดิ (สงูสุด 9 ท่าน) 
12. ทีอ่ยู่พ านักทีป่ระเทศเกาหล ี..................................................................................................................................................... 
13. วนัทีเ่ดนิทางไปเกาหล ี............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

. 
 


